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Any nou... i alcalde nou!

Estimats lectors de la revista Vilatorta,
El 18 de novembre passat vam fer assemblea del grup 

Acord per Vilatorta i Vilalleons-AM (AVV-AM). Vaig decidir 
no tornar-me a presentar com a alcalde a les properes elec-
cions, i les 23 persones assistents van votar per la persona 
que sí que fa un pas al davant: la Cristina Suñén. Actu-
al tinent d’alcalde, una persona que estima el poble on ha 
nascut, jove, amb empenta, amb experiència municipal on 
ha estat al servei de tots...

Pel que fa a mi hauran estat 12 anys increïbles, durant els 
quals he après un munt de coses i he conegut un munt de 
gent. Sobretot, he conegut Sant Julià i Vilalleons de forma 
completa. El càrrec d’alcalde comporta moltes obligacions, 
però a canvi t’ensenya una visió molt àmplia de la nostra 
realitat. Quelcom apassionant. Un honor.

Durant 3 mandats he tingut uns companys de viatge que 
no me’ls mereixo. Amb els qui hem fet pinya i equip. Parlo 
evidentment de totes les persones que han estat regido-
res, però de tot l’Ajuntament en general, i de tanta i tanta 
gent que fa avançar el poble. N’hem viscut de tots colors. 
I precisament això fa que el camí que hem fet plegats sigui 
inesborrable.

Els qui em coneixeu sabeu que em costa fer aquest pas al 
costat. Però quan vam començar aquest projecte ja avisà-
vem que no era bo romandre al càrrec massa temps. Som 
un grup de gent que defensem que en política cal donar-ho 
tot, i que després d’uns anys al servei de tothom el relleu és 
necessari. Noves mirades, noves possibilitats.

Quan amb l’equip de govern fem balanç —podeu jutjar 
les iniciatives a la secció Infovilatorta.cat de la nostra revis-
ta— ens adonem que hem adquirit un coneixement que ara 
no podem deixar perdre. Per això la Cristina no està sola. 
Ella liderarà un equip nou, que combinarà cares noves i ca-
res conegudes que no comencen de zero. Els veterans com 
jo, encara que estarem fora de l’Ajuntament, ja els hem pro-
mès tota l’ajuda que necessitin.

O sigui: que l’Ajuntament no queda pas orfe de l’únic grup 
que ara hi té representació. Crec, sincerament, que seria un 
canvi massa dràstic per la institució. A partir d’aquí, que 
jutgin les urnes!

Mentrestant, en els propers mesos hi ha molta feina que 
procurarem que no quedi aturada per la lògica, i neces-
sària, contesa electoral. És que això no és pas un comiat. 
Sempre ens veurem a les entitats, al bar o pel carrer! O en 
les activitats previstes per aquest Nadal. Que gaudiu molt 
d’aquestes festes, amb molta salut i felicitat, envoltats dels 
qui us estimen.

Molt bon Nadal i venturós any 2023!

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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CAPÍTOL D’INGRESSOS 
1. Impostos directes           1.358.330,15
2. Impostos indirectes               175,00,00
3. Taxes, preus públics i altres  588.201,34
4. Transferències corrent               1.136.846,11
5. Ingressos patrimonials     40.546,60
6. Operacions de capital                    0,00 
7. Transferències capital               629.651,33
9. Passius financers           147.360,91
Total          4.075.936,44

CAPÍTOL DE DESPESES 
1. Despeses de personal     1.196.122,15
2. Bens i serveis 1.614.210,69
3. Despeses financeres                       5.000,00
4. Transferències corrents         237.959,34
5. Fons contingències     0,00
6. Inversions            683.472,15
7. Transferències de capital 93.540,09
9. Passius financers            245.632,02
Total         4.075.936,44

En el Ple del 24 d’octubre passat es van aprovar inicialment 
els pressupostos per a l’any 2023, conjuntament amb les 
bases d’execució i la plantilla de personal. El pressupost 
puja a un total de 4,075 milions d’euros, dels que 3,298 
milions son d’ordinari. Les partides més importants de 
l’ordinari que aporten ingressos són els impostos i les 
transferències corrents (estat espanyol, Generalitat de Ca-
talunya i Diputació). Pel que fa a les despeses les partides 
més importants són el personal i els serveis municipals.

Per al 2023 s’han pressupostat 0,683 milions d’euros 
en inversions, que seran finançades amb subvencions i 
endeutament. En el cas d’executar tot l’endeutament pres-
supostat el percentatge es situaria en el 52,73%. Aquest 
percentatge d’endeutament es calcula sobre l’ordinari, que 
aquest any és inferior en -475.000 euros. Això es deu al 
traspàs de la gestió del servei d’aigües a Onaigua. El capítol 
de serveis també es veu afectat, minorat, per aquest motiu. 
Aquesta circumstància no afecta de manera significativa 
al pressupost municipal perquè la gestió municipal no era 
lucrativa i tal com s’han deixat d’ingressar els rebuts de 
l’aigua, també s’ha deixat de pagar a l’anterior gestor del 
servei: Sorea-Agbar.

El pressupost s’ha treballat intensament per compensar 
els increments de costos generalitzats de pràcticament 
tots els serveis per la pressió de la inflació i particularment 
pels costos energètics —s’espera compensar aquests 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2023
Per les inversions més importants
s’aconsegueix més del 90%
de finançament extern

Envoltant biblioteca          70.000,00
Plaques solars vest. i magtz. br. 314,297,66
Enllumenat públic 2a i 3a fase 197.938,66
Enllumenat camp de futbol 43.907,27
Camins rurals (camí de la Mata) 17.096,46
Nous punts enllumenat LED 21.732,10
Senyalització masies i rutes 2.000,00
Contenidors residus verd i orgànica 1.500,00
Instal. alarmes equip. municipals 15.000,00
Itinerari Vilalleons 2a fase licitació 87.875,96
Dipòsit aigua Sant Marc Osona Sud 5.664,13
Total        777.012,24

Pel que fa a les inversions més destacades, so-
bresurten les de l’àmbit de la transició energètica: 
estem parlant de vàries actuacions —plaques 
solars als vestidors de la zona esportiva i al 
magatzem de la brigada, l’enllumenat del camp 
de futbol i completar l’enllumenat públic a 
LED— que pugen a  577.875,69 euros. Però el 
més important és que aquestes inversions venen 
finançades en un 94% gràcies a les subvencions 
que ha pogut aconseguir l’equip de govern.

Igualment passa amb la biblioteca que s’està 
adequant a l’Arca de Noè. Cal destacar que s’ha 
aconseguit una subvenció de Patrimoni de la 
Diputació de 200.000 euros i una altra de directa 
de 70.000 euros. La primera no figura en el pres-
supost, perquè fou concedida posteriorment a la 
seva aprovació.

costos amb el canvi de làmpades de l’enllumenat públic 
a LED i a les inversions en plaques solars previstes—. 
El servei de recollida de residus s’encareix i es millorarà 
amb la recollida del vidre. El servei de neteja de les 
dependències municipals es va renovar aquest 2022 i 
s’han actualitzat costos i serveis. També aquest 2023 
posarem en marxa la Biblioteca i el Centre d’Interpre-
tació de les Caramelles, nous serveis que també s’han 
previst en el pressupost. 

Inversions
per al 2023
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CALENDARI FISCAL DEL 2023
Dates de pagament dels tributs municipals

De l'1 de març al 5 de maig:
 -Impost sobre vehicles
Del 3 d’abril al 6 de juny:
 -Taxa per a la gestió de residus
Del 2 de maig al 3 de juliol:
 -Impost de béns immobles urbans
   (no domiciliat)
3 de juliol: 
 -Impost de béns immobles urbans,
   1a fracció (domiciliat)
De l'1 de setembre al 3 de novembre:
 -Taxa servei de cementiri municipal
 -Taxa per entrada de vehicles i guals
 -Impost bens immobles rústics
Del 15 de setembre al 15 de novembre:
 -Impost d’activitats econòmiques
2 de novembre:
 -Impost béns immobles urbans,
   2a fracció (domiciliat)

Es congelen totes
les ordenances fiscals
del 2023, excepte l’IBI
El 10 d'octubre passat, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
inicialment les ordenances fiscals per a l'any 2023. Es 
van adaptar 11 ordenances seguint les pautes proposa-
des pels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona, 
adaptacions que obeeixen bàsicament en l'adequació 
normativa i millores tècniques en la redacció dels arti-
cles. D'aquestes 11 ordenances, tres van tenir modifica-
cions de contingut.

L’únic impost que augmenta és l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) que passa d’un tipus del 0,64 al 0,68. 
Cal tenir en compte que la recaptació que fa Sant Julià 
respecte al valor cadastral global del municipi és molt 
moderada. Només cal dir que l’última ponència cadas-
tral és de l’any 1999. 

La bonificació potestativa per la instal·lació de pla-
ques solars serà de 3 anys de durada i per import del 
50% de bonificació de la quota. També s’ajorna un any 
la data d'entrada en vigor del recàrrec sobre béns immo-
bles d’ús residencial que es trobin desocupats amb 
caràcter permanent.

Referent a l’Impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica: s'estableix una bonificació del 100% per a vehicles 
considerats històrics, i del 100% per vehicles conside-
rats clàssics. La consideració de tals vehicles històrics o 
clàssics es farà d'acord amb la presentació de certificats 
atorgats pels òrgans competents que defineix l'orde-
nança. També s'estableix una bonificació del 100% per 
vehicles que tinguin una antiguitat superior a 37 anys.

Sobre la taxa per la prestació del servei de residus 
municipals es suprimeix l'apartat 3 de l'article 5 referent 
als criteris de reducció de la taxa en base a ingressos, cri-
teris que passaran a ser gestionats com a ajuts socials. 

En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament va aprovar 
la congelació de tots els impostos i les taxes, menys un: 
l'IBI. Un increment que l'equip de govern considera baix 
si es tenen en compte varis factors que haurien justificat 
un increment impositiu més alt. Entre altres: la pujada 
inflacionària de tots els béns i serveis; l'elevat cost de 
l'energia que afectarà el pressupost municipal per la 
despesa energètica dels equipaments i de la via pública; 
el fet que l'any 2023 es preveu la posada en marxa de 
nous serveis dels quals Sant Julià encara no gaudia, 
com la biblioteca, el nou centre d'interpretació de les 
caramelles, i altres; i l'increment salarial per la plantilla 
que també cal preveure. Per tots aquests factors hagués 
estat justificada una pujada més elevada, però també 
calia tenir en compte la repercussió que l'increment de 
preus tindrà per les famílies.

Novament l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta no incrementarà les seves retribucions 
per l'any 2023, malgrat la inflació desbocada i que 
estaria plenament justificat, tenint en compte que sí que 
es preveu l'increment per a les persones treballadores 
de l'administració pública, com la resta de la plantilla 
de l'Ajuntament.

Per tant, durant els quatre anys de mandat les retri-
bucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament s'hauran 
mantingut congelades.

Aquesta decisió pretén llançar un missatge a la 
ciutadania: un missatge de confiança, i que moltes 
persones que es dediquen a la política ho fan des de 
l'honestedat i fent passar els interessos públics per 
davant dels interessos particulars.

Aquest gest no és incompatible amb què l'equip de 
govern de Sant Julià de Vilatorta defensi que els càrrecs 
electes han d'estar ben retribuïts. És la manera que 
puguin dedicar-se a la institució que representen. Per 
altra banda, l'equip de govern està d'acord en adequar 
els salaris de les persones treballadores a la pujada 
inflacionària, acompanyada de mesures que intentin 
esmorteir la pujada energètica al teixit empresarial.

L'equip de govern 
manté congelades
les seves retribucions



5

Les obres de la passera 
sobre l’Eix i la Biblioteca, 
afectades per la situació 
econòmica
L’increment de preu de les matèries primeres, l’es-
cassetat de materials i la pujada de la inflació han 
compromès els contractes que les administracions 
tenen amb les empreses licitadores d’obra. En el 
cas de Sant Julià això ha afectat les obres de la 
Biblioteca, que per llei hauran de ser objecte d’una 
revisió de preus a l’alça.

En el cas de Vilalleons, ha afectat les obres de 
l’itinerari de vianants fins el camí del Mesquí. Final-
ment, l’empresa adjudicatària va renunciar a fer la 
passera sobre l’Eix. Això ha obligat a la Diputació 
de Barcelona a penalitzar a l’empresa, i a iniciar 
els tràmits per adjudicar la passera totalment a 
part. Segons la Diputació, l’inici de les obres no es 
preveu fins el juny de 2023. Mentrestant, s’han 
compromès a estudiar com fer que els ciclistes i 
vianants puguin aprofitar el carril construït fins ara.

REPARADES LES ESCALES
DE LA CREU DEL TALL
A mitjan de setembre es van reparar els graons 
malmesos del carrer de la Creu del Tall després 
d'un llarg procés de tràmits administratius per tal 
que la companyia d'assegurances del vehicle que 
va ocasionar els danys, que va quedar amb el morro 
apuntat als primers graons, respongués a la recla-
mació. Just uns dies després d’haver-ho reparat, un 
altre vehicle va tornar a repetir la mateixa maniobra 
i hi va tornar a causar danys.

El carrer té circulació prohibida, excepte veïns. 
Es constata la poca atenció d’alguns conductors a 
les senyals. Per evitar-ho ja hi havia encarregada 
una jardinera feta expressament pel carrer. Però 
mentrestant se n’ha instal·lat una de provisional 
perquè no es torni a repetir la mateixa maniobra 
per part d’algun vehicle.

Nova tirolina a les Set Fonts

A principis d’octubre es va muntar una nova tirolina al parc de 
les Set Fonts, que substitueix la que hi havia fins ara perquè 
estava malmesa i no garantia les mesures de seguretat. 
Aquesta nova instal·lació millora una de les zones de jocs 
infantils més utilitzada per la mainada. La instal·lació ha 
tingut un cost de 9.981,71 euros.

El mes de setembre passat es va reparar el forat obert a la 
calçada del carrer de Tarragona. Feia mesos que calia reparar 
aquest esvoranc. La reparació es va retardar perquè els serveis 
tècnics municipals han hagut de realitzar un estudi de la xarxa 
de clavegueram d’aquest sector, ja que calia connectar-hi les 
edificacions de nova construcció dels solars de la cantonada 
de l’avinguda de Puig i Cunyer amb el carrer de Tarragona.

Reparació al carrer Tarragona
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MILLORES A LA VIA PÚBLICA ENTRE 
EL FINAL DE L’AVINGUDA JAUME 
BALMES I EL COL·LEGI EL ROSER

La intersecció entre el carrer de les Roques, l’avinguda de Jaume 
Balmes i l’avinguda de Puig i Cunyer és un punt de confluència de 
tres carrers, on les vàries maniobres que hi poden fer els vehicles 
són conflictives. L’Ajuntament té redactat un projecte executiu per 
simplificar aquesta cruïlla. Ara, provisionalment, s’ha adequat amb 
senyalització d’un pas de vianants al paviment i la construcció de 
guals a les voreres de banda i banda, perquè quedi clara la prioritat 
que hi tenen els vianants que la vulguin creuar.

Per altra banda s’ha millorat un tram de vorera inacabada entre 
el final de l’avinguda Balmes i el col·legi El Roser amb la construcció 
d’un paviment de mitja amplada a l’espera que s’urbanitzi aquest 
sector. Aquesta passera de formigó facilita la circulació de vianants 
i evita el fang, en un punt on hi passen molts alumnes que es dirigeix 
al col·legi El Roser.

Mocions aprovades pel
Ple de l’Ajuntament
En el Ple del 10 d’octubre passat l’Ajuntament va aprovar tres moci-
ons: la moció en defensa de l'amnistia i de l'autodeterminació, que 
respon a un acord social que s'està impulsant a Catalunya des de la 
societat civil, que ja compta amb més de 200 municipis adherits i 
més de 300 entitats; la moció proposada per una agrupació d'en-
titats denominada "Per una Plana Viva!", que defensa la protecció 
dels espais agraris de la nostra comarca; i la moció a favor del cànon 
català de residus, una competència que està essent envaïda per 
l'estat espanyol.

Prova pilot 
d’instal·lació 
de sistemes de 
retenció de sòlids 
als sobreeixidors 
d’Osona

El Consell Comarcal d’Osona, conjunta-
ment amb Depuradores Osona SL i els 
Ajuntaments de Vic, Sant Julià de Vilatorta i 
Calldetenes volen posar en marxa una prova 
pilot per recollir residus sòlids arrossegats 
en episodis de fortes pluges en tres punts 
del territori osonenc, dos a Vic i un a Sant 
Julià de Vilatorta.

Quan plou abundantment, molts residus 
desplaçats per l’aigua acaben a la llera dels 
rius perquè el sistema de col·lectors no pot 
absorbir la gran quantitat d’aigua caiguda i 
no hi ha sistemes de retenció de sòlids als 
sobreeixidors, provocant un dany significa-
tiu al medi ambient. 

Existeixen uns sistemes de contenció 
(malles o xarxes) que s’adapten als sobre-
eixidors per capturant els residus sòlids. 
Aquestes malles de retenció s’han utilitzat 
en altres municipis de la Catalunya Central 
i han permès evitar que en un sol municipi 
3,5 tones de residus acabin a la llera del riu. 

L’objectiu de la prova pilot és reduir 
l’impacte ambiental i analitzar si aquest sis-
tema pot funcionar a Osona per recollir els 
residus que arrosseguen les pluges fortes. 
També es vol analitzar el seu funcionament 
i les tasques de manteniment associades, 
com la freqüència de recollida, els costos 
econòmics 

Recupereu el Ple del 10 
d’octubre passat i tots els 
que vulgueu a YouTube, al 
canal de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta
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L'empresa Totem fa importants 
millores a l'antena de Puigsec
i estudiarà la cobertura
de la zona industrial

Després de les insistents queixes 
de l’Ajuntament de Sant Julià i 
de Localret, finalment l’empresa 
TOTEM Towerco Spain S.L. ha fet 
importants millores en la infraes-
tructura de l’antena de telefonia 
mòbil situada prop de Puigsec.

La inversió que s’hi ha fet hauria 
d’evitar els continuats talls de sub-
ministrament que patia l’antena 
en cas de mal temps. S'ha canviat 
tot el sistema de baixa tensió. El 
transformador antic s'ha canviat 
per un de nou, i s’ha ubicat a l'in-
terior de la caseta d'instal·lacions, 
no a fora com fins ara. S'ha can-
viat el sistema de rearmament 
automàtic, que ja fou instal·lat a 
instàncies de l’Ajuntament. I s'han 
posat noves bateries a la instal-
lació, que han de permetre una 
autonomia de 4 hores de servei en 

cas de manca de subministrament 
elèctric.

El dimecres 30 de novembre, 
les millores instaurades foren 
comprovades en una reunió sobre 
el terreny. Hi foren presents l'al-
calde, Joan Carles Rodríguez; el 
director territorial de tecnologia i 
xarxes d'Orange Espanya, Ignasi 
Alonso; Francisco Jiménez, de 
TOTEM, propietària de l’antena 
i el director general de Localret, 
Andreu Francisco.

El mateix jorn es visità l’antena 
de la Carrera, on operen Orange 
i Vodafone. TOTEM estudiarà 
la manca de cobertura a la zona 
industrial, perquè segons l’em-
presa hi hauria d’haver bona 
cobertura mòbil amb una antena 
tan pròxima. Al recinte s’hi feren 
també tasques de neteja, perquè 
estava ple de malesa.

TOTEM Towerco Spain SL 
és la towerCo del grup Orange: 
l’empresa que gestiona totes les 
antenes que originalment eren 
d’Orange. Actualment  les ante-
nes de radiofreqüència mòbil són 
propietat d’aquestes companyies 
anomenades “towerCo”. Encara 
que puguin estar vinculades a 
una operadora de telefonia, a la 
pràctica arriben a acords amb la 
resta d’operadores perquè així 
treuen més profit de l’antena. 
Precisament a l’antena de Puig-
sec hi emeten Orange, Vodafone 
i Movistar. Per tant les millores 
aconseguides han d’assegurar el 
servei per aquestes tres operado-
res. Els responsables de TOTEM 
han assegurat a l’Ajuntament que 
no es repetiran els constants talls 
de servei que l’antena patia quan 
feia mal temps.

L’Ajuntament 
aprova diversos 
projectes 
de plaques 
fotovoltaiques
En el pas decidit que Sant Julià fa 
cap a la transició energètica, l’Ajun-
tament ha aprovat tres projectes 
d’instal·lació de plaques solars foto-
voltaiques. Un a la teulada de la 
nau de la brigada municipal, valo-
rat en 204.741,01 euros; un altre 
d’autoconsum compartit a la zona 
d’equipaments de la Font d’en Titus 
(al dipòsit), valorat en 167.375,31 
euros, ambdós redactats per l’engi-
nyer Santi Altimiras, i finalment un 
d’autoconsum de 60 Kw a la teulada 
dels vestidors de la zona esportiva 
valorat en 101.147,15 euros redactat 
per Clusells i Roma Enginyers, SL.

MESURES 
DISSUASIVES PER 
ACTES INCÍVICS
L’Ajuntament va prendre un seguit 
de mesures per resoldre les inva-
sions nocturnes i bretolades a la 
zona de les piscines i de l’Skate 
Park. A l’estiu aquesta problemà-
tica s’accentua molt, i ha ocasionat 
problemes de convivència i de des-
perfectes a l’equipament públic.

La primera mesura va ser la cre-
ació d'una zona vídeo vigilada que 
funciona exclusivament en horari 
nocturn i que és senyalitzada ade-
quadament al voltant de les dues 
instal·lacions, amb sensors de 
moviment i càmeres de videovi-
gilància.

També s’apliquen mesures en 
forma de controls puntuals i ser-
veis de vigilància extraordinaris 
en horaris nocturns i caps de set-
mana.
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NOVA TARIFA D’AIGUA
A SANT JULIÀ DE VILATORTA
De cara a l’any 2023 Onaigua, la nova empresa gestora de l’aigua a Sant 
Julià de Vilatorta, ha proposat aprovar una nova tarifa, molt diferent de la 
que actualment era vigent al nostre poble. En l’estudi tarifari que s’ha fet, la 
recaptació que es va a buscar per finançar el servei és la mateixa. O sigui: 
l’aportació en global de tots els abonats hauria de ser similar l’any 2023 que 
l’any 2022 que ara acabem.

Però les diferències són sensibles i, per tant, dependrà de les característi-
ques particulars de cada abonat i de quanta aigua consumeix.

*Es preveu l’aprovació d’aquesta tarifa el dia 14 de desembre de 2022 en Comissió 
Permanent de Ple del Consell Comarcal d’Osona

En primer lloc, s’elimina el concepte dels 30 m3 mínims de facturació. Abans, 
encara que en un trimestre no s’arribés a aquest consum, l’abonat havia de 
pagar com a mínim aquests 30 m3. En la nova tarifa això s’aboleix. Hi ha, en 
canvi, una quota fixa de 18 euros trimestrals.

També es treuen els trams de la tarifa anterior, i s’apliquen els mateixos que 
fixa l’Agència Catalana de l’Aigua pel càlcul del cànon de l’aigua que rebem 
a cada factura trimestral: consums de 0 a 27 m3, de 28 a 45 m3, de 46 a 54 
m3, i més de 54 m3; amb un preu més alt quan major és el tram de consum. 
Com es veu a les taules, a partir de 45 m3 augmentarà considerablement 
el cost de l’aigua, perquè supera les previsions de despesa domèstica pels 
hàbits d’una família. Com que el nombre de membres de la unitat familiar 
influeix molt en el consum, es manté una tarifa bonificada per les famílies de 
5 o més membres. Onaigua l’aplicarà automàticament quan s’hagi demanat la 
bonificació del cànon de l’ACA, que es pot sol·licitar per sobre de 4 membres.

Per altra banda, s’ha creat una nova tarifa per ús industrial que, com en la 
domèstica, grava especialment els abonats que superin els 54 m3.

Quota per ús domèstic  Euros/m3
0 fins a 27m3/trimestre  0,150
De 28 a 45 m3/trimestre  0,250
De 46 a 54 m3/trimestre  1,600
Més de 54 m3/trimestre  2,100
Quota fixa de servei domèstic (Euros/trimestre) 18,000

Quota família 5 o més membres  Euros/m3
0 fins a 36m3/trimestre  0,150
De 36 a 54 m3/trimestre  0,250
Més de 54 m3/trimestre  2,100
Quota fixa de servei domèstic (Euros/trimestre) 18,000

Quota per ús industrial/comercial  Euros/m3
0 fins a 27m3/trimestre  0,600
De 28 a 45 m3/trimestre  0,900
De 46 a 54 m3/trimestre  1,500
Més de 54 m3/trimestre  2,200
Quota fixa de servei domèstic (Euros/trimestre) 18,000

Problemes 
d’abastiment 
d’aigua al nucli 
de Vilalleons
i a Sant Julià
A conseqüència de l’escenari de 
sequera pluviomètrica greu, el dipò-
sit que és abastit a partir del pou 
de la Sala va quedar sense aigua, 
havent-se d’omplir mitjançant el 
transport de cisternes per tal d’evitar 
la interrupció del servei. En conse-
qüència l'Ajuntament, de forma 
coordinada amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) va dictar un ban per 
aplicar mesures de gestió i limitació 
de consum d’aigua potable de la 
xarxa municipal. 

També es va demanar que aquells 
que tinguessin pous a la zona de 
Vilalleons disminuïssin tant com 
poguessin l'extracció d'aigua dels 
pous, per tractar de recuperar el 
nivell de l'aqüífer.

Aquest problema es va afegir al 
que ja feia dies que hi havia: la deu de 
les Set Fonts de Sant Julià a l’octubre 
va deixar de rajar, per la qual cosa no 
es podia omplir tampoc el dipòsit del 
Castell. Es va reiterar en la necessitat 
que tothom fes un ús responsable 
de l'aigua.

L’assecament de les Set Fonts 
o d’aquest pou de Vilalleons és 
molt rar, poques vegades passa, fet 
que mostra la situació de sequera 
excepcional que estem vivint. A 
l’estiu també s’hagué d’emetre un 
ban perquè la població disminuís 
el consum d’aigua. La situació és 
absolutament anormal i la població 
n’ha de ser conscient. Cal fer un ús 
responsable de l’aigua.

Al tancament de l’edició d’aquesta 
revista Vilatorta, l’empresa Onai-
gua havia de finalitzar els treballs 
per baixar la bomba del pou de la 
Sala i veure si així s’evitava submi-
nistrar aigua amb cubes al dipòsit 
de Vilalleons.
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L’AJUNTAMENT DONA UN AJUT DE 16.000 EUROS
AL COL·LEGI EL ROSER PER PROMOURE LA 
LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

L’Ajuntament de Sant Julià de Vila-
torta ha concedit a la Fundació Puig 
i Cunyer una subvenció de 16.000 
euros per promoure la legalització de 
les instal·lacions. Això ha estat pos-
sible per la bona comunicació amb 
el nou patronat, que va organitzar 
una visita oficial a les instal·lacions 
on va convidar expressament a una 
delegació de l’Ajuntament formada 
per l’alcalde, la tinent d’alcalde Cris-
tina Suñén, la regidora d’Urbanisme 
Montse Piqué, l’arquitecta munici-
pal, Anna Dot, i l’enginyer municipal, 
Enric Aparicio.

A la visita el nou president de 
la Fundació, Jordi Ballbé, mostrà la 
màxima predisposició per procedir 
a la legalització de les instal·laci-
ons, emmarcada en una voluntat 
del nou patronat d’encetar una 
política ambiciosa d’inversions al 
Col·legi, per exemple en la coberta. 
L’alcalde, per la seva part, explicà 

que l’Ajuntament sempre s’havia 
mostrat flexible i molt col·laborador 
per resoldre aquest tema, i que ara 
amb el nou patronat això no seria 
diferent, i més quan es mostra una 
voluntat real d’afrontar el problema.

Per això l’Ajuntament ha tirat 
endavant aquest ajut al Col·legi. 
Aquesta subvenció ja fou oferta a 
l’anterior director general l’any 2019. 
L’import ve donat perquè, a causa 
de la gestió de l’anterior patronat, el 

Col·legi va perdre el dret a l’exempció 
de l’Impost de Béns Immobles en 
varis exercicis. L’Ajuntament llavors 
va oferir donar aquesta subvenció 
pública, però, com és lògic, estava 
obligat per llei a justificar a canvi de 
què es donaven els diners. L’acord era 
destinar-ho a accions per la legalit-
zació de les instal·lacions. L’anterior 
patronat preferí no acceptar l’acord, 
que en els mateixos termes és el que 
s’ha signat ara.

NOUS LAVABOS
A L'AULA
DE CULTURA
A principis de setembre es van ini-
ciar les obres de reforma i millora  
dels lavabos de l'Aula de Cultura 
per adaptar-los per a persones amb 
mobilitat reduïda. Es van adjudicar 
a l'empresa Amblàs 2006 per un 
import de 21.512,19 euros, IVA 
exclòs. Les obres estan pràctica-
ment acabades i l’Aula de Cultura 
es podrà tornar a utilitzar com a 
equipament cultural a partir del mes 
de gener. Aquesta actuació ha estat 
possible gràcies a la subvenció de la 
Gerència de Serveis de Cultura de la 
Diputació de Barcelona.

RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES

recordatori

DIUMENGE
DIA 25 -NADAL-

NO HI HA RECOLLIDA

D'ORGÀNICA

Treballs de 
reparació
al castell
Dies abans de la Diada de l'11 de 
setembre es va reparar l’asta i el 
cablejat de l’estelada del castell de 
Bellpuig que havien estat víctimes 
d’una bretolada. La reparació va ser 
costosa perquè va requerir feines de 
treball vertical i el muntatge  d'una 
bastida de 14 metres per treballar 
amb seguretat. Es va instal·lar un 
nou pal al capdamunt de la paret  i 
es va impermeabilitzar el mur amb 
morter de calç, per frenar la seva 
degradació. El cost total de les obres 
de reparació va ser de 1.500 euros 
més IVA.
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CANVIS DE SENTIT EN LA CIRCULACIÓ 
DE DIVERSOS CARRERS DEL CENTRE

Durant el mes de novembre es van 
fer els canvis de senyalització verti-
cal i horitzontal i, fins i tot, canvi de 
sentit, en alguns carrers del centre 
del municipi, segons estableix l’es-
tudi de mobilitat. Es va començar 
pel carrer de l'Altarriba —a la Font 
d'en Titus, on s’ha incorporat senya-
lització horitzontal— i va continuar 
pel carrer de Sant Roc, carrer de la 
Mercè, una part del carrer Núria i el 
carrer de l'Albereda. 

La finalitat de l'actuació, segons 
l'estudi de mobilitat, es va exposar 
en una reunió amb el veïnat el 28 de 

El canvi de sentit del 
passeig Verdaguer, 
descartat
Una de les peticions del veïnat en la 
reunió del 28 de juliol per explicar els 
canvis de circulació fou que el carrer 
Verdaguer canviés de sentit. La peti-
ció, lògica, buscava un carrer que 
permetés incorporar-se a l’avinguda 
de Montserrat després que el carrer 
Albereda hagi canviat de sentit.

L’equip de govern va demanar al 
tècnic de mobilitat contractat i als 
seveis tècnics municipals que estudi-
essin aquesta petició d’alguns veïns. 
Finalment l’opció fou descartada. 
El motiu principal fou que el canvi 
complicava la cruïlla de l’avinguda 
de Montserrat amb carrer Verdaguer 
i avinguda Sant Jordi: aquests dos 
últims de sentits oposats, en un lloc 
on es preveu increment de trànsit de 
vianants un cop acabin les obres de la 
Biblioteca. Per altra banda, s’hagués 
hagut de semaforitzar l’arribada del 
carrer Verdaguer a la cruïlla, perquè 
no es podia permetre un gir a la dreta 
sense un semàfor previ des d’aquest 
carrer.

juliol passat al Saló Catalunya. L’Ajun-
tament va explicar que l’objectiu era, 
sobretot, evitar la recta formada pel 
carrer Núria i el carrer de la Mercè, 
aquest últim un carrer amb voreres 
molt estretes on finalment s’ha 
prohibit la circulació excepte veïns.  
Amb els nous canvis ja s’ha observat 
una reducció de velocitat dels vehi-
cles i la reducció de desplaçaments 
al carrer Núria per anar a altres zones 
del poble com, per exemple, la zona 
esportiva. Demanem que es circuli 
amb precaució per tal d'adaptar-nos 
a la nova senyalització.

L’Ajuntament sol·licita fons NextGeneration
pel projecte de la residència

L’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta s’ha presentat a la línia 
de fons NextGeneration de la 
Generalitat per la construcció de 

nous centres residencials per a 
gent gran. El projecte de residència 
presentat consta de 4 unitats de 
convivència de 16 places cada una. 

En total el pressupost d’execució 
per contracta (PEC) amb IVA puja 
a 6.472.559,1 euros. Es tracta d’un 
pressupost molt gran, i per aquest 
motiu, conscients que la convoca-
tòria sembla que no cobrirà tot el 
projecte, l’Ajuntament, juntament 
amb la comissió de gent del poble 
que impulsa aquest servei, està 
estudiant la possibilitat de buscar 
una col·laboració publicoprivada.

Per la confecció d’aquesta sol-
licitud l’Ajuntament ha comptat 
amb el suport de l’empresa pública 
SUMAR, especialista en serveis 
d’atenció a les persones.
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La conferència de la Diada finalment
anà a càrrec del professor Damià del Clot

Moviment demogràfic
Entre l'1 de juliol i el 30 de novembre de 2022

Naixements 
Marc Baena Comas 14/07/2022
Noa Parra Navarro 24/07/2022
Ona Giramé Erra 29/07/2022
Mel Llabrés Barastegui 25/08/2022
Elsa Palomar Estrada 11/09/2022
Sam Victori Mengibar 22/09/2022
Max Jutglar Arrom 25/10/2022
Abril Sala Farré 29/10/2022
Duna Serramià Boixeda 09/11/2022
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Josefina Rodríguez Surinyach (79) 17/07/2022
Flora Verdaguer Vila (74) 22/07/2022
Jordi Valls Vallbona (92) 23/07/2022
Maria Soledad López Oliva (77) 05/08/2022
Pilar Flo Mañas (82) 06/08/2022
M. Carme Morató Torrentó (89) 09/10/2022
Carme Balasch Suñé (91) 11/11/2022
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 80 Baixes padró   47
Naixements   9 Defuncions     7
Habitants a 30 de novembre de 2022: 3.290
1.629 (49,51%) homes i 1.661 (50,49%) dones

A última hora, a causa d’haver contret 
la covid-19, Borja de Riquer no pogué 
pronunciar la conferència instituci-
onal de l’11 de setembre com estava 
previst. Al seu lloc s’invità Damià del 
Clot, escriptor, politòleg i doctor en 
dret, que va pronunciar la conferèn-
cia “L’estratègia de repressió judicial 
de l’independentisme català, orígens 
i conseqüències”, on va explicar com 
l'Estat espanyol és un dels estats del 
món que més saben aplicar la repres-
sió contra la dissidència política.

El conferenciant va atribuir-ho al 
fet que amb la transició no es va fer 
net amb la dictadura de Franco. Del 
Clot va detallar els orígens d'aquesta 
repressió i com després de la victòria 
del règim franquista, aquest va muntar 
un sistema legal repressiu que es va 
inspirar en intel·lectuals nazis.

El darrers llibres de Del Clot són 
“Breu Enciclopèdia del Crim” i “Law-
fare. L’estratègia de repressió contra 
l’independentisme català”, que està 
publicat en català, castellà i anglès.

En l'àmbit de la política instituci-
onal, del Clot també és alcalde de 
Vilassar de Mar, el seu poble natal, i 
president del Consell Comarcal del 
Maresme.

Per la seva banda, Borja de Riquer 
visitarà finalment Sant Julià en motiu 
dels actes de celebració del patró de 
la parròquia. Serà el diumenge 15 de 
gener a les 12 del migdia a la Sala d’ac-
tes del col·legi El Roser —en una nova 
col·laboració establera entre l’Ajunta-
ment i la fundació Puig i Cunyer.

Aquí podeu veure la conferència
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VIVÈNCIES TRANS* OMPLE 
LA SALA DE CONFERÈNCIES 
DEL PAVELLÓ

La vilatortina Fiona Albó i Fina Campàs, de l’Associació Acció 
Trans, van ser les conferenciants de Vivències Trans* un acte 
que es va fer al pavelló municipal el dijous 27 d’octubre pas-
sat, emmarcat dins l’Octubre Trans, mes de reivindicació del 
col·lectiu. 

Les dues protagonistes formen part del col·lectiu Trans i són 
persones que han passat per un procés de trànsit de gènere. 
Des de la seva visió van explicar la vivència, les dificultats, les 
lluites i la realitat del col·lectiu. També van relatar les seves 
pròpies experiències.

Després de la presentació de l’acte per part de l’alcalde, 
Fina Campàs, va explicar les diferències entre sexe i gènere, 
així com també, la dissemblança entre expressió de gènere, 
identitat de gènere i autodeterminació del gènere. Conceptes 
de gran importància per entendre les lluites del col·lectiu trans 
i la seva realitat.

Fiona Albó va obrir la segona part de la xerrada/formació fent 
una breu explicació del seu relat de vida. I explicava que des 
dels seus inicis va veure que la seva personalitat, el seu cap i el 
seu cor, anaven al contrari que seu cos. Aleshores la informació 
que va rebre de la realitat trans era escassa i no va ser fins a 3r 
d’ESO que va conèixer una experiència similar a la seva. Llavors 
va poder posar nom al què li passava i com se sentia. Va ser el 
punt d’inflexió per prendre la decisió de fer el trànsit de gènere.

Albó va fer una clara crítica constructiva al sistema educatiu i 
a la manera de criar als infants reivindicant més educació sexual, 
emocional i suport d’acompanyament a totes les diversitats. 
També va fer un prec a cuidar els infants des de la llibertat sense 
imposar-los unes direccions concretes ni amb pors perquè no 
surtin del camí establert.

L’acte es va tancar amb una ronda de preguntes per part del 
públic que va plantejar qüestions interessants relacionades 
amb les polítiques i les realitats de les persones trans. 

Vivències trans* va esdevenir una bona lliçó per a tots els 
assistents sobre el respecte i el dret de la persona per ser lliure 
per escollir què vol ser i com vol ser.  

Podeu veure aquest acte mitjançant aquest codi QR

Tot i els avenços que hi ha hagut en l’àmbit 
legislatiu, l’increment de recursos econòmics 
i la reivindicació de les entitats i col·lectius de 
dones, les violències masclistes encara són 
molt presents a la nostra societat. Aquesta 
xacra social no s’atura i continua afectant a les 
dones i als seus fills i filles que ho poden viure 
manera directa o indirecta com a testimonis, a 
través del què han sentit o observat.

El Servei d’informació i assessorament a les 
dones -SIAD- és un recurs d’àmbit comarcal 
adreçat principalment a les dones que els ofe-
reix atenció directa i especialitzada i informa 
sobre diverses qüestions com la salut, el tre-
ball, l’habitatge, i altres serveis i recursos, amb 
especial atenció a la detecció de les violències 
masclistes en totes les seves formes i àmbits. 
A més de l’assessorament psicològic i jurídic a 
les dones també s’ofereix d’atenció psicològica 
a fills i filles de les dones víctimes de violència.

Amb els fons del Pacte d’Estat 2021 contra la 
violència de gènere, que gestiona i transfereix el 
Ministeri d’Igualtat als municipis, l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta referma el seu compro-
mís amb lluita contra les violències masclistes 
i continua reforçant les hores d’atenció als fills 
i filles de les dones víctimes de violència de 
gènere, i que tenen dificultat a ser derivades al 
SIE de referencia.

La suma i implicació coordinada de les enti-
tats i institucions en la lluita i l’abordatge de 
les violències masclistes és un pas important 
en el què tots i totes hem de sumar esforços. I 
ho volem continuar fent compartit i donant-ho 
per reforçar aquest servei que utilitzen o poden 
utilitzar les dones del nostre municipi.

SIAD, Servei d’Informació i atenció a les 
dones i les seves línies d’actuació, el trobareu 
en aquest enllaç mitjançant codi QR

L’Ajuntament referma 
el seu compromís 
amb la lluita contra les 
violències masclistes

QR Vivències Trans* QR SIAD
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NOU CURS D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ

Organitzat pel Servei d’Integració i Acollida del Consell Comarcal 
d’Osona i pel Consorci per a la Normalització Lingüística d’Osona, el 
29 de setembre passat va començar el curs d’acollida a Sant Julià de 
Vilatorta, que compta amb la participació de set persones migrades 
procedents de Bolívia, Colòmbia, Geòrgia i Hondures, arribades recent-
ment a casa nostra.

El curs compta amb el suport de l'Ajuntament i el finançament de la 
Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat 
de Catalunya i s’imparteix a l’aula de tallerisme de ca l’Anglada.

Durant els mesos de novembre i 
desembre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, a través del Consorci Osona 
de Serveis Socials, ha posat en marxa 
un projecte educatiu i de socialització 
adreçat a infants de 0 a 3 anys i a les 
seves famílies.

Es tracta d’un espai creat perquè els 
infants puguin jugar experimentar, mou-
re’s i crear de forma segura i en convivèn-
cia amb altres infants i adults. Aquesta 
experiència finançada per l’Ajuntament 
s’ha fet a la sala de conferencies del pave-
lló, les tardes dels dimarts, i ha comptat 
amb la participació d’una quinzena de 
famílies.

Reconeixement a Teresa Soler

El dia 13 de setembre passat, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
va fer un reconeixement públic a M. Teresa Soler Padrós en agraïment 
a trenta-un anys de treball al capdavant del servei de neteja de les 
instal·lacions i dels equipaments municipals.

L’alcalde, Joan Carles Rodríguez i el regidor, Joan Ramon Santisteve 
li van fer entrega d’una placa per agrair-li la seva professionalitat i 
dedicació. A l’acte també hi van assistir les treballadores del servei 
de neteja juntament amb representants de Tapís, la nova empresa de 
neteja dels equipaments municipals.

Desbrossats els 
voltants de
les pistes de tennis
A l’estiu passat es va desbrossar d’ar-
brat i matolls una franja d’entre 10 i 
20 metres dels terrenys municipals que 
llinden amb les instal·lacions del Club 
Tennis. Un espai boscós que creixia en 
excés, envaïa les pistes i comportava 
un alt risc d’incendi. L’Ajuntament va 
encarregar aquesta feina a l’empresa 
Gestió Forestal Sostenible, S.L.

Reparada la canonada 
de reg de les hortes
Tot aprofitant l’època de sequera, el 
mes de juliol passat es va reparar un 
tram trencat de la canonada que porta 
l’aigua sobrant de les Set Font cap a 
les hortes. A hores d’ara l’aigua encara 
no circula per la canonada per culpa 
de la gran sequera que ha eixugat les 
fonts. De totes maneres, l’Ajuntament 
està estudiant arribar a un acord amb 
la propietat de les hortes per assegu-
rar el sistema de reg, que és molt fràgil 
en dependre del cabal de les Set Fonts.

Neix l'Espai familiar 
de petita infància
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Dos angelets esgrafiats 
il·lustren la felicitació de 
Nadal de l'Ajuntament

Si el despit que se't menja tu acales
per somriure a uns paisatges llunyans, 

veuràs l'àngel tot neu a les ales
amb la cinta de seda a les mans.

Si t'oblides d'avui, de la febre
que et priva de viure, que et crema la sang,

veuràs la molsa del pessebre,
amb les figures de fang.

La Nadala d'enguany de l'Ajuntament té com a protago-
nistes els dos angelets esgrafiats a la façana del carrer 
de Núria, 25, restaurats recentment, acompanyats d'un 
fragment del cant 1 del Poema de Nadal de Josep M. de 
Sagarra. 

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

Durant els últims anys es crea una Nadala ex professo 
amb motius propis. Així, la de l'any 2018, s'il·lustrava 
amb el naixement del retaule barroc de la Mare de Déu 
del Roser de l'església de Sant Julià, esculpit per Francesc 
i Jaume Rubió entre el 1610 i el 1615, i daurat per Antic 
Claramunt el 1640. La del 2019 els protagonistes eren 
els quatre angelets músics del retaule de Sant Isidre, de 
la mateixa església, esculpits per Pau Costa el 1690. La 
del 2021 mostrava una figura del mestre pessebrista Joan 
Carles Capdevila i a la de l'any passat hi havia una imatge 
de la taula "El naixement de Crist", del retaule del Roser 
de l'església de Vilalleons, de l'any 1733, aproximada-
ment, del qual n'és autor Jaume Madriguera.

Les fotografies són obra de Xevi Pona i el disseny de 
les felicitacions, de Lluís Vilalta.

Reparació integral de la 
climatització de l’Ajuntament
El sistema de climatització de l’Ajuntament ha hagut 
de ser reparat. Les canonades que portaven aigua als 
ventiloconvectors —en anglès, els fan coils— es van 
instal·lar de ferro, i amb el temps han patit corrosió i 
tenien fuites d’aigua. Això ha obligat a la seva substitució 
per canonades d’alumini. L’obra, valorada en 48.312,25 
euros IVA inclòs, ha estat adjudicada a IMAR S.L., que 
ja tenia experiència en fer aquest tipus de treballs en 
edificis públics.

Visita de la directora del 
Centre de Restauració de 
Béns Mobles de Catalunya

El dijous 17 de novembre l'Ajuntament va rebre la visita 
de la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles 
de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mestra, i del 
Director de Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya 
Central, Francesc Serra. Van visitar els esgrafiats de can 
Pallàs, el panteó familiar de la capella de Sant Ponç de 
Puigsec i els retaules barrocs de Vilalleons. Es tractava 
de veure l’estat de conservació d’aquests béns patrimo-
nials i les accions a emprendre per conservar-los.

FESTES LOCALS PER AL 2023
Dilluns, 29 de maig

segona Pasqua

Dilluns 24 de juliol
tornaboda Festa Major
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Homenatge a la Vellesa

El diumenge 18 de setembre passat es va celebrar el 26è Homenatge a la 
Vellesa amb un nou format renovat que va concentrar el programa d’actes 
a la tarda de diumenge, per tal de facilitar l’assistència dels familiars. Com 
és habitual, l’homenatge estava destinat a les persones majors de 80 
anys del municipi que van rebre una invitació personal de l’Ajuntament. 

L’acte va començar a les 6 de la tarda a la plaça de l’U d’Octubre amb 
una recepció a la gent gran per part de les autoritats, que van entregar 
una rosa a tots els homenatjats.

Es feu un reconeixement especial a Engràcia Pujol i Xavier Vilar, com a 
assistents de major edat. L’ambientació musical va anar a càrrec de Berta 
Carbonell, alumne de l’Aula de Música Santi Riera de Sant Julià de Vila-
torta, que va interpretar algunes peces musicals amb el violí, creant un 
ambient càlid i familiar. La jornada va continuar amb un berenar, i després 
de l’espectacle Musical de Musicals a càrrec del Cor Nou de Tona que en 
aquesta producció ofereix versions d’algunes de les cançons dels darrers 
musicals de la cartellera teatral.

Matins
de dilluns a divendres de 10 a 14h

Tardes
dimarts i dijous de 17 a 20h

Tardes tancades del 2023
5 de gener (dijous)
6 d'abril (dijous)
31 d'octubre (dimarts)
5 de desembre (dimarts)
7 de desembre (dijous)
També romandran tancades
les tardes del mes d'agost.

Tancat per festa local
29 de maig de 2023
24 de juliol de 2023

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

La cabina de telèfon 
no desapareixerà

L’Ajuntament ha signat un conveni 
amb Telefònica, i finalment la cabina 
no es desinstal·larà. L’Ajuntament la 
vol deixar com a testimoni de quan 
hi havia un servei de telefonia públic 
al carrer, abans de l’era dels telèfons 
mòbils. Aquest 2022 ha deixat de 
ser un servei universal obligatori.
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INAUGURACIÓ DE LES OBRES D’OSONA ARTIMUR
El diumenge 20 de novembre es van 
inaugurar els tres murals del projecte 
Osona Artimur a Sant Julià. Osona 
Artimur ha estat un festival d’art orga-
nitzat pel Consell Comarcal d’Osona 
amb els ajuntaments d’Alpens, Man-
lleu, Prats de Lluçanès, Sant Bartomeu 
del Grau i Sant Julià de Vilatorta, i ha 
comptat amb finançament per part 
dels fons FEDER de la Unió Europea. 
El projecte, executat per les empreses 
Trànsit Projectes i B-Murals, ha portat 
a la comarca varis artistes que han 
plasmat el seu art en parets i façanes 
d’aquestes poblacions.

Després dels parlaments es va 
fer una ruta guiada pels murals amb 
una explicació de les intervencions 
al públic local. La festa va continuar 
amb espectacles de dansa i jocs dels 
infants. Acompanyarà les obres un 
codi QR amb explicació del mural 
i una interpretació de l'artista local 
Anton Carrera. També s'editarà 
material promocional perquè els 
visitants puguin fer el recorregut 
pel seu compte, amb un mapa físic 
i informació a la web, per totes les 
poblacions participants. Malgrat les 

obres no sempre coincideixen amb 
els gustos de tothom, els murals 
no deixen indiferents als que els 
contemplen.

Ens els parlaments, Joan Carles 
Rodríguez, alcalde de Sant Julià i 
president del Consell Comarcal 
d’Osona, va explicar l’origen i la 
voluntat del projecte. Des de 
B-Murals van explicar les pro-
postes artístiques escollides pel 
nostre poble. Finalment la regidora 
de cultura, Cristina Suñén, va 
destacar que una de les missions 
de l'art és apel·lar els sentits i a 
les emocions, fet que a Sant Julià 
s'havia aconseguit.

INTERPRETACIÓ DE LES OBRES 
SEGONS ANTON CARRERA

Anna Barriga. La llibertat de l'artista 
no sempre coincideix amb el gust 
estètic d'algú que contempla l'obra. A 
vegades, el pas del temps aconsegueix 
harmonitzar-ho, poc o molt.

Mateu Targa. Hi tenim una imatge, 
en aquest cas idealitzada, d'una de les 
estampes del nostre patrimoni històric 
més conegut.

Marta Lapeña. Una "natura morta" 
pintada amb colors terrosos, pensada 
a partir de trets propis vilatortins. 

Per no perdre la tradició, l'Ajuntament 
va organitzar una castanyada popular a 
la plaça de Catalunya el dia 1 de novem-
bre. D'altra banda, però,  fa uns anys 
que per la vigila de Tots Sants algunes 
famílies munten túnels del terror molt 
ben ambientades i conviden a la xics i 
grans a anar-hi. Enguany les cases de 
Sant Julià que tenien aquest iniciativa 
podien comunicar-ho a l’Ajuntament 
per incorporar-ho a l’Infovilatorta app, 
i així tothom sabia quines eren. Les 
cases van ser:
- “Casa Vermella”: carrer del Doctor 
   Sanmartí, 3.
- “Guilleries Elm street”: carrer de les 
   Guilleries, 5. 
- "Passatge del terror": Sant Roc, 23.

Castanyada popular i cases de la por
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El mural del carrer dels Marquesos de Vilallonga, 8 
ha estat creat per Ana Barriga. Mostra els orígens i 
els jocs infantils des del punt de vista d'una artista 
internacional. Ha realitzat una intervenció basada en la 
textura de la ceràmica, representada amb les brillantors 
i els contrastos propis dels lacats, que li donen volum. 
Barriga s'emmarca dins de l'art pop amb una visió molt 
particular, lúdica, infantil, d'humor i ironia, trencant 
patrons. És aquest manera d'afrontar la realitat de forma 
diferent que l'ha catapultat a l'escena internacional.

Barriga viu a Londres després de que el seu gat 
Laki Cat fos comprat pel County Hall. Ha fixat la seva 
residència a la capital anglesa perquè col·labora amb 
una galeria d'art i perquè li acaben d'encarregar un jardí 
d'escultures davant del London Eye.

Ha rebut moltíssim premis a tots els nivells i ha 
participat en exposicions a l'estat espanyol i també en 
altre països com la Volta Basel (Suissa), l'Enter Art Fair 
de Copenhaguen (Dinamarca), la Kristin Hjellegjerde 
Gallery a Londres (Anglaterra), Festivas Affenfaust 
Galerie d'Hamburg (Alemania), Zona Maco Arte Con-
temporaneo (Mèxic), a Dubai, Miami, Corea, Berlin, 
Dublín i Caracas.

El mural participatiu a l'Avinguda Nostra Senyora de 
Montserrat, 23, ha estat creat per Mateu Targa, artista 
gironí. En la realització del mural també hi han participat 
els alumnes de 6è del Col·legi el Roser i l'Escola Bellpuig 
i usuàries de l'Espai Activa't. En la seva obra hi ha una 
clara intenció d’explicar les sensacions experimentades 
a la seva vida a través d’imatges suggerents per la seva 
contextualització. Dibuixa els seus personatges des de la 
figuració realista. El mural és una representació realista 
d’una figura caramellaire, plena de sensacions i emocions.

Podeu tenir tota la informació d’Osona Artimur a
https://osonaturisme.cat/artimur/

El mural del carrer del Montseny, 3 va ser realitzat per 
Marta Lapeña. L'artista de Sòria recrea escenes de la 
vida quotidiana que suggereixen calma en contraposició 
a un món ple d’estímuls. S’inclina per la síntesi del color, 
que es veu reflectida en les composicions i integració 
de l’entorn. La seva intervenció al municipi s'integra 
amb l’estètica pròpia de Sant Julià de Vilatorta i el seu 
paisatge.

Les petites escultures amagades a l’espai urbà del 
municipi són obra d’Isaac Cordal, artista gallec. Les 
seves obres utilitzen l’humor i la ironia d’una manera 
dosificada i ambigua. Cerqueu-les pels carrers del poble.
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La Setmana de la Ciència ha tornat amb empenta
Un any més la Setmana de la Ciència 
ha portat a Sant Julià de Vilatorta un 
interessant programa amb temes i 
coneixements, combinats amb 
activitats lúdiques i de creativitat 
per acostar la ciència a tothom, 
especialment al jovent.

La diada va començar a mig matí 
del dissabte dia 19 de novembre amb 
la Capsa dels Sentits, una activitat 
sobre l'entorn natural de realització 
lliure. Una reflexió sobre la nostra 
relació amb els espais naturals. La 
zona verda del voltant del va ser l'es-
cenari ideal per redescobrir tresors 
naturals amb jocs que potenciaven 
els sentits i la mirada curiosa. La 
participació no va ser nombrosa 
però va despertar gran interès entre 
els més menuts.

A la tarda es va fer l'activitat "Viu 
el Parc" a la sala de conferències 
del pavelló. Es tractava d'un taller 
de decoració de fulles amb motius 
i formes diverses com a peces per 
a la creació d'un mòbil que els 
participants s'endugueren a casa. 
Jovent de totes les edats van gaudir 
dibuixant, decorant i construint.

Aquí podeu 
veure el 
Pregó 
de Núria 
Dalmases

UNA GRAN FESTA MAJOR DE VILALLEONS

Entre el 12 i 15 d’agost es va cele-
brar la Festa Major de Vilalleons. 
Va començar el divendres 12 amb 
l’actuació del grup Belles Cançons, 
amb cançons de foc de camp, a la 
plaça de l'església de Vilalleons. 

Diumenge 14 amb el tradicional 
campionat de botxes. El torneig va 
tenir molt  bona participació i es 
va obsequiar a tots els participants 
amb un fuet. El torneig es juga per 
parelles i els guanyadors van ser 
l’Imma i l’Olga en primera posició 
i en Lolo i en Xic en segona posició.
El diumenge a la tarda la mainada va 
gaudir de l’actuació infantil i la festa 
de l’escuma.

El dilluns 15 va tenir lloc la tradi-
cional Missa Solemne, les sardanes 
amb la cobla Jovenívola d’Agramunt 
i els Havanerus de l’Esquirol van ser 
els encarregats de cloure la Festa 
Major de Vilalleons 2022.

L'ultima activitat programada a 
quarts de 9 del vespre era doble, es 
tractava de combinar una interes-
sant visita al planetari viatger, un 
lloc per conèixer el funcionament 
de les constel·lacions i els planetes 
i un cop acabava la visita, d'uns 
20 minuts de durada, es sortia a 
l’exterior per fer una observació 
astronòmica amb dos telescopis 
que permetien veure alguns dels 
planetes, com Júpiter i sobretot 

Saturn amb els característics anells 
que l’envolten. La meteorologia va 
permetre fer una bona observació 
del cel.

El programa de la setmana de la 
ciència és organitzat conjuntament 
per l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i MeteoVilatorta, i incor-
pora les activitats del  programa Viu 
el Parc de l’Espai Natural Guilleries 
Savassona i la Diputació de Barce-
lona.
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El pregó de Núria Dalmases va obrir la Festa Major
El diumenge 17 de juliol es va donar 
el tret de sortida oficial dels actes 
de la Festa Major amb el pregó: 
“ARRELS, CAMINS, FESTES” a càr-
rec de Núria Dalmases. La nostra 
pregonera, autora de la lletra de la 
caramella “400 anys”, dies després 
va patir un ictus. Des d’aquestes 
línies li desitgem que superi aquest 
important entrebanc de salut. 
També es va inaugurar la 62a Mos-
tra d'Art Local a l'Aula de Cultura, 
amb un record molt especial per a 
l'activista cultural Francesc Orenes, 
vilatortí d'adopció.

La Festa Major va seguir amb 
la caminada nocturna i el tradicio-
nal concurs Vilatorta Pam a Pam, 
aquest any amb un format renovat: 
amb l’aplicació Kahoot tothom hi 
podia participar amb el mòbil. Els 
guanyadors foren Benzemabalon-
deoro (Isaac Muntadas), seguit 
molt de prop de Fiter piranya (Car-
les Fiter) i Rosell (Sergi Rosell), 
alerta perquè tindran feina per l’edi-
ció 2023.

També hi hagué bicicletada 
popular, concurs d’allioli, master 
class de body pump, un bingo a la 
fresca i el sopar popular. Després 
de sopar, l’humor va ser present 
amb les paròdies i la ironia de Lo 
Pau de Ponts.

El correfoc amb els Diables del 
Pont Vell i el castell de focs van il-
luminar els carrers del poble.

Els més menuts van poder 

cantar, ballar i gaudir d'una tarda 
amb família amb l'espectacle Plis 
Plas de la Companyia Filigranes. 
També amb els inflables d’aigua i el 
holi&espuma.

Enguany també vam poder 
comptar amb la colla gegantera, 
una tradició que no es pot perdre.

Els amants de la música van 
comptar amb les actuacions de DJ 
Xevi Festes, Pirates Rumbaversions, 
Tapeo Souns System, Sardanes i 
el Concert de la Festa Major amb 
l’Orquestra Venus.

L'espectacle final va anar a càr-
rec del Mag Lari. el mag en estat 
pur. El seu estil, la seva màgia i per 
suposat, la interacció continua amb 
el públic. Un show que sempre té 
dos escenaris: el principal i la pla-
tea. Les riallades foren grans, però 
combinades amb moment d’inti-
misme, també. L’espectacle tardà 
una hora en començar a causa 
d’una avaria elèctrica que s’hagué 
de reparar cuita corrents.

Precisament des de l'Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilatorta 
volem agrair de forma especial a 
totes aquelles persones que ens 
han animat, donat idees i suport 
per tal de dur a terme la Festa 
Major 2022. I, sobretot, un fort 
agraïment pels voluntaris del sopar 
popular que podeu veure a la foto. 
Gràcies pel vostre esforç i treball 
desinteressat!

També volem donar les gràcies a 
les entitats i les persones coordina-
dores que ens han ajudat a liderar 
les diferents activitats, així com als 
seus col·laboradors i col·laborado-
res. Sense tots ells no seria possible 
realitzar un programa d’activitats 
tan complert i variat com el que 
s’ha dut a terme aquest any. També 
dedicar un especial agraïment al 
Servei de Manteniment de l’Ajunta-
ment i a tots els voluntaris per l’es-
forç i treball realitzat tant durant els 
dies de Festa Major com en els dies 
previs de muntatge i preparació.
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SANT JULIÀ HOMENATJA FRANCESC ORENES
I LI LLIURA LA INSÍGNIA D'OR A TÍTOL PÒSTUM

La família dona al municipi el seu extens fons bibliogràfic dedicat a l'exlibrisme.
La futura biblioteca es convertirà en un centre de referència d'aquest sector.

El dissabte 15 d’octubre passat es 
va celebrar l’acte d’homenatge en 
record a l’activista cultural vilatortí 
Francesc Orenes al parc de les 
Set Fonts, dedicant-li un sentit 
reconeixement després de la seva 
inesperada mort el 27 d’abril passat, 
víctima de la Covid. L’homenatge, 
que va comptar amb la presència 
d’autoritats, d’amics, familiars i 
veïns del nostre poble i comarca, 
va ser un esdeveniment amb una 
alta càrrega emotiva i on l’art, la 
música i la poesia van ser elements 
protagonistes. 

L’acte també va servir per fer-li 
lliurament de la Insígnia d'Or del 
municipi a títol pòstum, que va 
recollir el seu fill Francesc Orenes 
de mans de l’alcalde Joan Carles 
Rodríguez. Orenes fill també va 
rebre, per part de la regidora de 
Cultura Cristina Suñén, l’acta del 
ple municipal del dia 10 d’octubre 
on es va aprovar per unanimitat fer 
aquest lliurament d’insígnia com 
a expressió de gratitud del poble 
de Sant Julià de Vilatorta envers la 
seva persona per la seva trajectòria 
i totes les aportacions culturals i 
artístiques cap a la nostra vila.

Paral·lelament a l’acte també 
es va preparar una exposició bio-
gràfica a l’antic punt d’informació 
del mateix parc que es va poder 
visitar just després de l’acte i que 
també va estar oberta al públic el 
diumenge 16. En aquesta exposició 
es feia un breu repàs de la seva 
vida a través de les seves obres 
d’art, poesies i objectes personals 
escrupolosament seleccionats per 
la família. També s’hi va projectar un 
audiovisual amb imatges i poesies 
seves recitades per familiars i gent 
propera.

L’acte, conduït per Montse Piqué, 
va començar amb un clam a la 
vida a través de la poesia “Canto 
la vida”, recitada pel seu nét Fran-
cesc Orenes. Seguidament es va 
continuar amb els parlaments de 
l’alcalde Joan Carles Rodríguez i la 
regidora Cristina Suñén, que van 
lloar la figura de Francesc Orenes i 
van fer un repàs de les aportacions 
culturals, artístiques i poètiques 
de l’homenatjat. També es va fer 
menció a la donació per part de la 
família del seu extens fons biblio-
gràfic dedicat a l’exlibrisme per a 
la futura biblioteca que s’ubicarà 

a l’edifici de l’Arca de Noè, perquè 
aquesta es converteixi en un centre 
de referència en el sector exlibrístic. 

Un altre moment especialment 
emotiu va ser el record que li va fer 
Miquel Rius, amic de tota la vida, que 
va explicar algunes anècdotes de la 
seva vida prèvia a la seva arribada 
a Sant Julià. La música a guitarra i 
en viu interpretada durant l’acte per 
l’amiga de la família Joana Bofarull, 
es va combinar amb altres poesies 
com “Crits i sagetes”, recitada pel 
doctor en història de l’art i veí de Sant 
Julià, Santi Mercader, i “Deixeu-me 
dir” i “Clarividència”, recitades per 
Montse Piqué i la mateixa Joana 
Bofarull. Les quatre poesies van ser 
creades per l’homenatjat i són obres 
que es troben al seu darrer poemari 
“Temps de verema”, editat el 2020.

Cecil Padilla

Aquí podeu veure el 
videoreportatge de l'acte 
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El 18 de novembre passat 
Acord per Vilatorta i Vilalle-
ons (AVV-AM), vam fer un acte 
obert a tothom al Saló Catalu-
nya. Durant l’acte l’actual al-
calde, Joan Carles Rodríguez, 
va exposar els valors que creu 
que AVV-AM ha sabut aplicar 
a la gestió municipal: hones-
tedat, responsabilitat, com-
promís, fer equip i ser oberts. 
Visiblement emocionat va 
anunciar que, després de tres 
mandats, a pesar de la il·lusió 
que li genera el càrrec d’alcal-
de, no es tornaria a presentar 
a les properes eleccions mu-
nicipals. “Al nostre projecte 
de poble tothom hi pot col·la-
borar. Som oberts. Per tant, si 
diem que per l’Ajuntament hi 
hauria de passar tothom, no 
ens podem eternitzar en els 
càrrecs”, va dir Rodríguez.

Moments abans, l’assem-
blea d’AVV-AM, formada per 
les persones independents 
de l’agrupació i per les perso-
nes militants de la secció local 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, va escollir per 23 
vots a favor a Cristina Suñén 
com a cap de llista per les pro-
peres eleccions.

Suñén, tinent d’alcalde i ac-
tual regidora de Serveis So-
cials, Gent Gran, Voluntariat, 
Cooperació i Cultura a l'Ajun-
tament, va dedicar un sincer 
agraïment a Rodríguez. Es va 
declarar "filla política d'AVV” i 
va dir que “l'objectiu és con-
tinuar treballant en la mateixa 
direcció per tal que Sant Ju-
lià continuï avançant com fins 
ara".

Nascuda el 1989, Cristina 
Suñén Vilamala sempre ha vis-
cut a Sant Julià de Vilatorta. És 
llicenciada en Història per la 
Universitat de Girona, i màster 
de Professorat d'ESO i batxi-
llerat, formació professional i 
ensenyament d'idiomes.

Relleu a l’alcaldia: Cristina Suñén
escollida candidata d’AVV-AM
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Actualment combina la seva 
tasca com a docent amb la 
feina de regidora, sense dei-
xar de banda l'Aeròdrom de 
Vilatorta, on continua exercint 
com a divulgadora i guia vo-
luntària. Des de molt jove ha 

col·laborat amb múltiples en-
titats del poble, com la Colla 
gegantera, l’Esplai Serrallonga 
o les Caramelles del Roser, 
entre altres.

Acord per Vilatorta
i Vilalleons (AVV-AM)

CENTRE
D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

-ca l'Anglada-

HORARI
DE DILLUNS A DIVENDRES: DE 10:00H A 13:00H

DISSABTE: DE 09:00H A 13:00H
DIUMENGE: DE 10:00H A 13:00H

DIJOUS TANCAT

BARS, RESTAURANTS i HOTELS RECORDEU QUE HI PODEU 
ADREÇAR ELS VISITANTS EN ELS DIES I HORARIS ESTABLERTS
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INTERNET A TOTA LA CASA

PROMOCIÓ

ESPECIAL!

DECO M4 AC1200

LINKSYS VELOP WIFI 5

OBLIDA'T DE LES ZONES
MORTES SENSE CONNEXIÓ

PER MÉS INFORMACIÓ
TRUCA'NS: 93 198 83 00

CENTELLES
Carrer de la Mare de Déu del Socós, 13
Local 1-A

SANT JULIÀ DE VILATORTA
Carrer de Núria, 25

hola@focentelles.net

FEM ARRIBAR INTERNET
A TOTS ELS PUNTS DE LA CASA
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Carasses
Són rostres sense veu

(de fang, de pedra, de metall, de fusta...)
elements decoratius:
bellesa de la rusticitat.

Són antídots contra el malguany,
talismans contra l'infortuni.

Neutralitzen les vibracions negatives.
Aixopluguen.

Allunyen el maligne,
si més no, el tedi de les hores

Aquest poema d'Anton Carrera és la carta de 
presentació del Calendari Vilatortí pel 2023. Si 
fem un tomb pel poble veurem moltes cares 
que ens observen amb un posat misteriosa-
ment estàtic. El repte era trobar-ne la quantitat 
suficient de diferents per dedicar-hi l'edició 27 
del calendari. I tant que n'hi ha hagut!, més i tot! 
I ha calgut fer-ne una tria.

A més del poema i del text que introdueix el 
tema, hi ha un recull de locucions i frases fetes 
amb el mot "cara", i sinònims d'aquesta paraula.

El Calendari Vilatortí és únic, temàtic i exclu-
siu de Sant Julià de Vilatorta, i des de la seva 
primera edició, l'any 1997, el poeta Anton Car-
rera fa un poema ex professo per a la portada. 

El calendari s'estructura en tres blocs: en el 
primer hi ha les festes oficials i la presentació 
del tema; en el segon els dotze mesos amb les 
dates assenyalades dels actes i activitats pro-
gramades per tot l'any; i en el tercer hi ha una 
llista de telèfons d'interès general, els horaris 
del bus, el calendari de pagament de taxes i im-
postos, i informació sobre els mitjans de comu-
nicació de l'Ajuntament. 

El Calendari Vilatortí arriba a totes les llars, 
juntament amb l'edició de Nadal de la revista 
Vilatorta.

El Calendari Vilatortí 2023
va de cares i carasses
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e Mor Claudi Biern Boyd

El 16 d’octubre passat va morir el productor, 
guionista, empresari, director de cinema d’ani-
mació, Claudi Biern Boyd, als 81 anys.

Claudi Biern estava estretament vinculat al 
nostre municipi on passava els estius amb la 
seva família des de l’any 1947, quan ell tenia 
7 anys. El seu primer allotjament va ser a ca 
la Manyana i després en una casa de la Ram-
bleta. A la dècada de 1970 es construí una 
casa a la zona de les Pedreres on sojornava 
des dels volts de Sant Joan fins a la Mercè, 
setembre enllà .

En Claudi Biern li agradava passejar per 
Sant Julià on es retrobava amb els amics "per-
què és un lloc per viure tranquil·lament", tal 
com diu en l’entrevista que l’any 1983 va con-
cedir a la revista Relleu (núm 41). Es definia 
com un enamorat del nostre poble i el seu pai-
satge i mostrava una forta vinculació amb l’en-
torn que li servia com a font d’inspiració per 
escriure les seves sèries més emblemàtiques. 

Segons Biern, “immers en un paisatge com el 
de Sant Julià i el seu entorn, és impossible no 
tenir bones idees!". 

Per les festes populars de Sant Roc de prin-
cipis dels anys 80, Biern va fer venir els ninots 
de la sèrie D'Artacan i els tres Mosqueters que 
es passejaren per la fira que es feia a la plaça 
Major.

El 2001 l’Ajuntament li va encarregar el 
pregó de la Festa Major. A l'escenari del Saló 
Catalunya van aparèixer alguns dels seus per-
sonatges més emblemàtics per representar el 
musical "La Volta Al món de Willy Fog", basat 
en la sèrie de dibuixos animats que ell va crear. 

El 2006 va deixar la casa de Sant Julià de 
Vilatorta, però mantenia íntegre l’estreta relació 
amb el poble. Un poble que sempre duia al cor.

En el Ple de l’Ajuntament del 24 d’octubre 
passat la regidora de Cultura Cristina Suñen va 
llegir una nota de condol en nom de la corpo-
ració municipal.

L'Òptica de Sant Julià revisa la 
vista dels alumnes del Bellpuig

L’Òptica Comas ha realitzat un screening visual als 130 
alumnes de l’escola Bellpuig, des de primer fins a sisè 
curs. Ha estat un servei gratuït que ha anat a càrrec de 
l’òptica i optometrista Irene Lorenzo i ha consistit en 
valorar l'agudesa visual, la motilitat ocular, l'estat refrac-
tiu, la binocularitat i la salut ocular de les nenes i els 
nens del centre.

La farmàcia Comas
disposa d’autotests
per diferenciar
la grip de la covid
Febre, mal de cap, malestar general, 
nàusees... Són els símptomes més 
habituals de la grip però també de la 
covid-19. Per distingir si el que tenim 
ens ho està provocant el SARS-
CoV-2 o la grip A o B, s'ha desenvo-
lupat el primer autotest que diferencia 
els dos virus. Aquest test el podeu 
trobar a la farmàcia de Sant Julià pel 
preu de 2,94 euros (preu taxat per 
l’administració). Qualsevol dubte el 
podeu consultar en el mateix establi-
ment o trucar al telèfon 938122949 o 
per WhatsApp 621215685.
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eCa la Manyana torna a encendre els fogons
Després de set mesos tan-
cat, el dia 3 de novembre 
passat el restaurant de ca 
la Manyana va tornar a obrir 
les seves portes amb una 
nova imatge i una cuina més 
moderna i creativa. Amb la 
mort de la Mariona Isern i la 
jubilació del seu company i 
xef del restaurant Silvino Gon-
zález, la Núria Isern i la seva 
mare Maria Menció, que con-
tinuen sent les responsables 
de l’establiment, van decidir 
posar un nou rumb al negoci 
i començar una nova etapa 
després d'uns mesos de des-
cans i reflexió. Van contactar 
amb Jordi González, el nou 
cuiner, amb qui hi va haver 
una bona entesa per posar-se 
davant dels fogons.

La Núria subratlla que 
uns dels motius pels quals 
comencen aquesta nova 
aventura és vocacional, per-
què "el món de l'hostaleria 
t'enganxa" i encara que 
també "et roba temps, sobre-
tot temps en família", insisteix 
en el fet que "és una manera 
de viure".

El restaurant continua en el 
mateix edifici, una casa senyo-
rial de dues plantes amb una 
façana d'esgrafiats moder-
nistes reformada pel mestre 
d’obres vilatortí Miquel Pallàs. 
Tot i això, el que ha canviat 
és el seu interior començant 
per la imatge dels menjadors 
que ha anat a càrrec de Fer-
nando Muntadas dissenyador 
especialista en pintura mural, 
aparadors, decoració i esde-
veniments. Isern detalla que el 
nou espai, molt més modern, 
va en sintonia amb la cuina 
de González, el nou xef, una 
cuina més atrevida, actual i 
menys clàssica.

Pel que fa a aquest canvi 
d'estil culinari, Jordi González 
defineix la seva cuina com a 
"creativa amb una carta on 

hi ha molt per compartir, per 
provar coses i per assaborir" 
sempre "amb productes de 
màxima qualitat, cuidant molt 
la imatge i l'impacte visual i 
gustatiu".

En aquesta nova etapa el 
restaurant s'enfoca més als 
sopars, encara que els dis-
sabtes i diumenges també 
s'hi serviran dinars i esmor-
zars de forquilla.

Tot i tancar el restaurant, 
durant aquests mesos s'han 
mantingut actives les habitaci-
ons de la fonda. De les divuit 
que disposa, en dotze s'hi 
allotgen estudiants universita-
ris de la UVic, mentre que la 
resta són per a altres clients.

Ca la Manyana ofereix els 
seus serveis els dijous i diven-
dres a la nit, i dissabtes i diu-
menges durant tot el dia.

Tast de vins Mas Clarella a Puig-l’agulla, 
amb el sommelier Ferran Vila

El celler Mas Clarella va organitzar un tast de vins amb el som-
melier gironí Ferran Vila al restaurant de Puig-l’agulla el 28 de 
juliol passat. Clarella és un celler creat el setembre de 2021 a 
Santa Maria de Besora per Brad i Teresa Call, una parella d’Es-
tats Units que es van enamorar d’aquest racó d’Osona i deci-
diren apostar per fundar el seu propi celler amb l’objectiu de 
recuperar l’activitat vitivinícola a la zona. L’abril passat Ferran 
Vila va guanyar el 27è Campionat d’Espanya de Sommeliers.
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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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Neus Abella i 
Roser Rovira
presenten
el llibre
"Tocades
per la
boira"

El diumenge 20 de novembre passat es va 
fer la presentació del llibre escrit a quatre 
mans “Tocades per la boira” de la vilator-
tina Neus Abella i la vigatana Roser Rovira. 
L’editor Germán Bartolomé va parlar amb 
les autores que van explicar com s’havia 
gestat aquest projecte. Rovira, que no va 
poder ser present a l’acte de presentació, 
ho va fer mitjançant videoconferència.

“Tocades per la boira” és un llibre de 
records inesborrables que parla de benvin-
gudes, de comiats, de terres que s’assem-
blen, de boires que amaguen, de gent que 
acull, de persones que es troben a faltar... 
És un bocí de la història en una terra que 
ha envoltat les seves ànimes i les ha deixat 
tocades per la boira. Joan Carles Rodrí-
guez ha prologat aquesta obra que ha estat 
editada per Punt Volat.

 L’acte es va fer a la sala de conferències 
del pavelló i va congregar un públic nom-
brós.

Català a l'atac

La teva llengua té molt poder! Amb 10 milions 
de parlants, és referent en tots els sentits: és 
la llengua d’Alcarràs, de Carla Simón, i de la 
ploma d’Irene Solà. La llengua amb què Oques 
Grasses ens fa saltar i amb què l’Alexia Putellas 
celebra els seus gols.

Fes el mateix! Treu la llengua perquè avui el 
futur del català es juga amb els infants, els jo-
ves, els nous parlants i les persones nouvingu-
des.

Des d’Òmnium engeguem una gran cam-
panya per fer que el català avanci en aquests 
fronts. Per aconseguir-ho, necessitem persones 
compromeses com tu. Ens calen activistes pel 
català!

Et proposem un gran ventall d’accions per 
treure la llengua: promou el cinema infantil, aju-
da a crear continguts digitals en català, acom-
panya nous parlants… Tria’n la teva!

Hi ha moltes maneres de defensar el cata-
là, com treure la llengua arreu i amb tothom. 
T’oferim un catàleg d’accions diverses que pots 
fer perquè el català avanci entre infants, joves i 
nous parlants. Tu tries el teu grau d’implicació: 
ja tinguis un minut o una bona estona!

Vincles: Acompanya nous parlants amb el 
català (fes-te voluntari)

Cinexic: Promou el cinema infantil en català 
(omple les sales)

Voc: Fomenta les creacions audiovisuals en 
català (participa-hi)

La Fera: Impulsem la generació de contin-
guts digitals en català (fes un donatiu)

Parla’m: Fes que la tecnologia parli català 
(fes-ho possible)

Sambori: Fes que infants i joves imaginin en 
català (Fes-te ambaixador-a)

Fes-te activista i treu la llengua sense parar!
Comparteix el català!

Òmnium Cultural

Òmnium
Cultural 
presenta la
campanya 
"Treu la 
llengua"
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Parades del bus amb el 
mapa del transport públic
Per facilitar in situ la informació del transport 
públic comarcal a tots els usuaris, les mar-
quesines de les parades de bus ja disposen 
d'un mapa del transport públic interurbà a 
Osona editat pel Consell Comarcal
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L'any 1977 un grup de persones, en-
capçalades per en Quimet Menció, 
van crear un club d’escacs a Sant Ju-
lià de Vilatorta que a més de la pro-
moció d’aquest esport va formar un 
equip per participar en el Campionat 
comarcal d’Osona. Entre d’altres acti-
vitats, el club també va organitzar un 
campionat local i diverses simultànies. 

Si t’agrada jugar als escacs podríem 
fer com aquells pioners dels escacs a 
Sant Julià i formar un grup d’amics 
per fer partides entre nosaltres i més 
endavant, si ho creiem oportú, crear 
un club per jugar en algun campionat. 
La qüestió és conèixe’ns i compartir 
aquesta afició. Parlem-ne.

Soc en Dani Domínguez i pots con-
tactar amb mi trucant al núm. 621 18 
15 28 o escriu-me un correu electrò-
nic: canpata@hotmail.com.

Dani Domínguez

Joc de reis,
i el rei dels jocs

Juguen
blanques.
Mat en tres.

Ets aficionat als escacs?
T’agradaria formar
un club d’escacs al poble?
Sabies que a Sant Julià
ja hi va haver un club d'escacs
a finals de la dècada de 1970?

L'escut 
que va fer 
en Josep 
Menció 
per al Club 
d'Escacs de 
Sant Julià 
de Vilatorta, 
creat l'any 
1977.

El 17 de setembre passat ens vam reunir les vilatanes i 
vilatans nascuts l'any 1947 per celebrar que enguany en 
fem 75. En aquesta tercera trobada vam gaudir d'un bon 
dinar de germanor al restaurant del Casal d'Avis Font No-
guera. Va ser un acte alegre i distès tot recordant vells 
temps, quan no teníem tantes arrugues i teníem més em-
penta, però sense disposar de tant temps lliure. Cinto Es-
pejo va amenitzar la sobretaula amb un gran repertori de 
cançons populars de tots els temps. 

Agraïm a tots els assistents el seu caliu humà i espe-
rem, i desitgem, ser-hi tots la propera trobada.

Angelina, Quico i Joan

III Trobada dels vilatans
i vilatanes nascuts l'any 1947

COMPRA
A PROP,

FES
POBLE!
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“Si hi ha cel, Sant Julià n’és el vestíbul” deia el 
pare. Doncs bé, pare, el vestíbul es va omplir de 
joia i vida el passat 15 d’octubre, al parc de les 
Set Fonts, quan el poble et va fer un sentit reco-
neixement al teu honor. I va ser una celebració 
amb aquells elements vitals de la teva existèn-
cia que tant senties com eren l’art, la poesia i 
la música. Però, com deies, res tindria sentit si 
l’art, la música i la poesia no es compartís amb 
ningú. Per això ho feies fluir tot amb tothom 
amb una generositat i un altruisme exemplars. 
Doncs bé, pare, la gent que t’estimava també 
hi era present; familiars, amics, autoritats, veïns, 
companys i admiradors de la teva obra que van 
voler ser partícips d’un acte on les emocions es 
fonien amb el perfum de la nostra tardor vilator-
tina. Les notes musicals ballaven al ritme de les 
Set Fonts, l’art s’ensumava i es reflectia en cada 
racó del parc i la teva poesia era un cant a la 
vida constant perquè, com deies, “des del meu 
racó d’Osona, lluny de l’enfolliment i del brogit, 
he tornat a descobrir la vida”. Doncs bé, pare, 
la teva vida va estar més present que mai al teu 
homenatge.

Res no hagués estat així si tu no haguessis 
esdevingut qui vas ser i, en part, gràcies a Sant 
Julià; el teu paradís particular i el teu centre de 
pau, de llibertat i de creativitat. Perquè la vida, la 
teva, va ser plena des que vas néixer i així l’hem 
viscuda al teu costat. I la vida, sortosament et 
va portar fins a Sant Julià des de principis dels 
anys setanta. Des de llavors vas viure una boni-
ca història d’amor amb la vila i aquesta havia de 
ser molt intensa i profunda sense cap mena de 
dubte. Prova d’això és que el teu viatge de no-
ces el vas fer a Sant Julià. Dos amors i un destí. 
Una clara declaració d’intencions... “Res com 
l’amor: dolç com la mel, suau com l’oratjol...”.

Anys després culminaves un dels teus somnis 
de vida convertint-te en un vilatortí més. Cos i 

Carta d'agraïment al poble de Sant Julià de Vilatorta

ànima t’ho demanaven amb insistència i entusi-
asme. I així va ser. Després de cultivar-te d’es-
sència vilatortina durant un bon grapat d’anys, 
vas consolidar aquelles arrels que vas plantar i 
que regaves dia a dia per fer de Sant Julià la 
teva residència definitiva. “De casa estant, es-
colto els crits de la mainada al parc de les Set 
Fonts”, diu la teva poesia. Doncs bé, pare, part 
d’aquesta mainada han estat també els teus fills 
i els teus nets que continuen regant les teves 
arrels de poble per enfortir-les amb passió. Per-
què també és casa nostra.

Sant Julià t’havia aportat tant que calia tor-
nar-li tot el què t’havia donat. I aquí hi entraven 
tots els teus coneixements com a gran huma-
nista i activista cultural que havies esdevingut. 
Tants o més coneixements gràcies a vàries car-
reres universitàries, un doctorat en Belles Arts 
i un sentiment pel saber irrefrenable. I, de nou, 
la teva generositat plena de senzillesa per com-
partir tanta vivència. Era tanta la teva sapiència 
que s’hagués fet estrany no aprofitar els teus 
coneixements en art, poesia, música, història, 
filosofia, filologia i altres camps que treballaves 
amb adoració. Doncs bé, pare, la teva aporta-
ció constant ha estat aprofitada de principi a fi 
per un poble que t’ha estimat i que t’ha volgut 
reconèixer, fins i tot, amb la Insígnia d’OIr del 
municipi. Una fita només accessible per a pocs 
escollits com tu. I nosaltres, joiosos de tu per tot 
el què has donat i rebut per a Sant Julià.

“De la infantesa, records. De la joventut, pro-
jectes i de la maduresa, plenitud. Alerta, tanma-
teix, que a l’ombra del capvespre la copa sobre-
ïx. Cal donar gràcies!” Doncs bé, pare, gràcies 
a tu per la teva existència i gràcies a Sant Julià 
de Vilatorta per aquesta estima franca i eterna a 
Francesc Orenes, el meu pare.

Francesc Orenes, fill
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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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Fets i gent
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El dissabte 1 d'octubre de 2022 es va jubilar 
Dolors Villena Iniesta, la Lola de can Fil. Va ar-
ribar a can Fil amb 13 anys i tots l’hem vista 
sempre a la botiga. Ha conviscut amb totes les 
generacions, amb els besavis Montserrat i Ra-
mon, els avis Lluís i Carme, els pares Lluïsa i 
Francesc i  fins ara amb en Jordi i l'Anna. Amb 
tota una vida darrera el taulell de can Fil, el seu 
fill Àlex va promoure un emotiu comiat.

Lola, gaudeix de la ben merescuda jubilació!

Es va jubilar
la Lola de can Fil

En Pep Gili va morir el 2 de setembre passat 
a l’edat de 85 anys. Molts el recordem quan al 
taller de sota casa seva sempre feinejava i en 
tenia una per dir a la gent que passava per la 
vorera.

Va morir a Benicarló, on ara vivia. Però al ju-
liol, en uns dies d’estada a Sant Julià, es va fer 
aquesta fotografia. En Pep de ca la Clareta acom-
panyat d’en Joan Rodríguez i en Climent Villegas, 
amb els qui havia treballat, i de l’alcalde. 

Va fer els oficis de torner i de manyà i va tre-
ballar a vàries empreses: Textiber a Sant Julià i 
després a Olesa de Montserrat. També a Tallers 
Roca, S.A. i a Lacombe Tèxtil, S.A. com a ma-
nyà titular. Fa anys va cedir un torn a l’Ajunta-
ment, motiu pel qual el poble vol reiterar el seu 
agraïment. Sempre et recordarem, Pep.

En Pep Gili ens va deixar

L’octubre passat en Xavier Arranz Albó, doctor 
en educació, va ser rebut pel Papa Francesc. 
Un reconeixement a la seva tasca acadèmica 
en pro dels valors i l’esport. Tanmateix ha estat 
anomenat membre de la comissió vaticana "all 
sports" que defensa i promou l’ètica esportiva.

Xavier Arranz Albó va ser 
rebut pel Pare Francesc

Cada dimecres, a 2/4 de 9 del matí, davant 
la Font del Doctor Santmartí, el grup "anar-hi 
anant", una iniciativa particular, coordinada per 
en Joan Morera i en Ramon Cunill, fan cami-
nades curtes per conèixer l'entorn del nostre 
poble.

Les rutes tenen una durada aproximada de 
dues hores. Es recomana portar esmorzar. Ani-
meu-vos a caminar i conèixer el vostre entorn!

Les caminades
dels "Anar-hi anant"
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Per analitzar la qualitat de l’ai-
re i conèixer els nivells de diò-
xid de nitrogen (NO2) del nos-
tre municipi, del 12 de maig al 
7 de juny passat es van ins-
tal·lar 16 captadors de difusió 
passiva (12 tubs de control en 
diferents punts de poble i 4 a 
Manlleu, ciutat escollida com 
a referencia durant els dies de 
l’estudi pel fet de ser l’estació 
més propera de la Xarxa de Vi-
gilància i Previsió de la Conta-
minació Atmosfèrica (XVPCA).

Les condicions meteoro-
lògiques influeixen en la dis-
persió dels contaminants at-
mosfèrics. La concentració 
de contaminants augmenta 
quan l’atmosfera veu reduïda 
la seva capacitat de dispersió 
(situacions d’estabilitat i ab-
sència de vent). Per a l’elabo-
ració de l’estudi es van utilitzar 
les dades meteorològiques 
de l’estació de Sant Julià de 
Vilatorta. Durant els 26 dies 
de captació va ploure 3 dies i 
la pluja acumulada va ser de 
38,2 mm.

La bona qualitat de l'aire a Sant Julià i Vilalleons

Els resultats obtinguts reve-
len uns nivells baixos de con-
centració amb una mitjana de  
7 micrograms per metre cúbic 
(7 µg/m3). Els valors més ele-
vats, amb concentracions que 
varien entre 10 i 14 µg/m3 , 
s’han obtingut als punts amb 
més circulació de vehicles 
(l’avinguda de Montserrat i al 
carrer de la industria). El nivell 
més baix amb una concentra-
ció de 3 µg/m3, s’ha mesurat 
al captador 9, situat a l’antic 
camí del cementiri, per ser una 
zona allunyada del trànsit. 

De l’estudi realitzat se’n 
desprèn, en general, que la 
qualitat de l’aire a Sant Julià 
de Vilatorta i Vilalleons és molt 
bona, tot i tenint en compte 
alguns punts on el transit és 
pot considerar elevat. L’estu-
di ha tingut en compte molts 
factors, no solament el tràn-
sit sinó també l’alçada dels 
edificis que poden afavorir o 
dificultar l’evacuació del con-
taminants. També s’ha posat 
molta atenció en dos punts 

especialment sensibles com 
són les escoles del municipi i 
la llar d’infants

Aquest estudi es la prime-
ra actuació que l’Ajuntament 
fa en aquesta matèria però 
no l’última ja que l’any que ve 
es disposarà d’un sensor que 
analitzarà de forma automàtica 
aquest i d’altres contaminants, 
com per exemple un de molt 
important com són les partícu-
les en suspensió PM2.5 i PM10 
i que probablement s’instal·la-
rà a l’estació meteorològica 
situada a la Font d’en Titus, 
prop de la carretera, lloc per on 
passa gran part del trànsit que 
entra i surt del poble.

Aquest sensor donarà un 
mostreig en una plataforma 
smartcity que es podrà con-
sultar en temps real. Amb 
aquests projectes les regido-
ries de medi ambient, urba-
nisme i via pública  treballen 
per aconseguir  la millora de 
la mobilitat i en conseqüència 
també de la qualitat de l’aire 
en benefici de tots.

Un estudi revela 
que el municipi te 
una concentració 
molt baixa de diòxid 
de nitrogen -NO2-

Els nivells més alts 
s'han detectat
a l'avinguda
de Montserrat
i al carrer
de la Indústria

El valor més baix
ha estat el del
camí del cementiri
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El diòxid de nitrogen és un compost quí-
mic format per nitrogen i oxigen. Entre els 
diversos òxids de nitrogen, el NO2 és un 
dels més contaminants i un dels causants 
de l’anomenada pluja àcida. Aquest conta-
minant és present a l’atmosfera en zones 
urbanes i és degut en gran part per l’acció 
de l’home. La principal font d’emissió és 
la combustió, tant de tipus mòbil -trànsit, i 
sobretot vehicles dièsel-, com de tipus fix 
– indústria-. 

La salut i qualitat de l’aire
El 90% de la població urbana de la Unió Europea 
està exposada a concentracions d’algun dels con-
taminants atmosfèrics que l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) considera nocius. La qualitat de 
l’aire que respirem quotidianament és rellevant per-
què té efectes continuats sobre la salut; aquests 
efectes, que poden esdevenir crònics, afavoreixen 
la persistència o l’increment de determinades malal-
ties i indueixen a una sobre mortalitat i al descens 
de l’esperança de vida de la població. L’agència in-
ternacional d’investigació del càncer va classificar la 
contaminació atmosfèrica com un agent carcinogen, 
l’any 2013. 

Els efectes més habituals de la contaminació de 
l’aire són la irritació de les mucoses (ulls, nas i esò-
fag), afectacions en el sistema respiratori (irritació, 
inflamació, asma, reducció de la funció pulmonar...) i 
afectacions en el sistema cardiovascular (vasocons-
tricció, alteració del ritme cardíac...) causades prin-
cipalment per l’ozó (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) 
i les partícules en suspensió (PM10). Cada vegada 
hi ha més estudis científics que evidencien la relació 
entre la contaminació atmosfèrica i la seva afectació 
sobre la salut. 

Els contaminants atmosfèrics també tenen un 
efecte negatiu sobre l’entorn, ja sigui en les edificaci-
ons, els ecosistemes o els conreus.

Què és l'impost d'emissions 
de CO2 dels vehicles? 
L'any 2021 va entrar en vigor l'impost 
de la Generalitat per a vehicles conta-
minants que penalitza les emissions de 
CO2 (diòxid de carboni). Es tracta d'un 
impost verd, alineat amb la fiscalitat 
ambiental que es promou des d'Euro-
pa com una eina imprescindible davant 
la crisi mediambiental i d'emergència 
climàtica.

La taxa s'aplica a turismes, furgone-
tes i motocicletes sobre la base de les 
emissions de CO2. És un tribut propi 
de la Generalitat de Catalunya, l’ob-
jecte del qual és gravar les emissions 
de diòxid de carboni que produeixen 
aquests vehicles i que incideixen en 
l’increment de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. 

Aquest tribut té caràcter finalista i 
nodreix a parts iguals el Fons climàtic i 
el Fons de patrimoni natural. L’impost 
es gestiona mitjançant padró i és ela-
borat i aprovat per l’Agència Tributària 
de Catalunya que tramet una notifica-
ció de la liquidació a tots als titulars 
dels vehicles.

Taula de resultats
Aquesta taula reflecteix els nivells de les concen-
tracions de diòxid de nitrogen en cada ubicació 
dels 12 punts de mostreig. 

Quatre captadors més es van col·locar a l'es-
tació automàtica de la XVPCA de Manlleu. De la 
comparació dels resultats de cada punt amb la 
mitjana de l'analitzador de l'estació de Manlleu 
s'ha obtingut el factor de correcció que és de 0,75

Punt de mostreig NO2 µg/m (valors corregits)

Camí antic del cementiri   3 
Roques de l'Albereda    4
Carretera de Puig-l'agulla   4
C. Ramon Llull. Col·legi El Roser  5
C. P. Manel Cazador. Davant Casal d'Avis 5
C. Pare Manel Cazador. Escola Bellpuig 6
C. Montseny - Llar d'infants Patuleia  6
Av. Marquesos de Vilallonga, 8  7
C. de la Serra, 15    8
C. Indústria - davant magatzem brigada 10
Av. Montserrat. Davant Rambleta  11
Av. Montserrat. Davant CAP   14
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Jaume Russell és metge forense des de fa una vintena d’anys. 
Treballa amb morts, però sobretot amb vius. En la seva dilatada 
trajectòria les ha vist de tots colors. És el forense de Ripoll, 
però molt sovint s’encarrega de la zona d’Olot i Puigcerdà. 
També ha esdevingut un expert en plantes verinoses al 
Pirineu, moltes de les quals es poden trobar al nostre entorn 
de les Guilleries. Nascut a Sant Quirze de Besora, el 1957, va 
venir a parar a Sant Julià de Vilatorta. Està casat amb Carme 
Font, de cal Carreter, i els seus fills són l’Enric i la Júlia.

«Els forenses veiem més vius que morts»

Per què va decantar-se 
per la medicina forense?

En acabar la carrera, vaig 
tenir la sort de poder entrar 
de metge de presons, on vaig 
treballar-hi durant uns anys. 
Llavors, em van oferir ser 
forense. Vaig decidir canviar 
i ja porto 20 anys fent de 
forense. Per ser-ho cal ser 
llicenciat en medicina, tenir 
una experiència contrastada i 
fer oposicions al cos nacional 
de metges forenses.

Què li va agrada 
d’aquest món?

És un món totalment 
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Jaume Russell
Metge forense

distint al que feia. Em va 
agradar molt més que no fer 
medicina de presons. Fas 
tota mena de tasques. No 
només tracten de morts, sinó 
que l’actuació del forense 
és molt més diversificada.

Com què?
Lesions de tota mena, 

accidents de cotxes, 
violència domèstica, 
incapacitacions, internaments 
o embalsamament de cossos 
de persones estrangeres. 
Fins fa uns anys, també 
avaluàvem els canvis de 
sexe. La tasca de forense 

es tracta més de veure vius 
que morts. I moltes vegades 
la feina està lligada amb 
judicis penals i civils.

Sempre ens imaginem 
els forenses fent 
l’autòpsia a cadàvers.

De morts també en 
veiem. De tota mena, des 
de sinistres, suïcidis o morts 
violentes. Fem l’aixecament 
del cadàver i l’autòpsia 
per certificar la causa de 
la mort i descartar cap 
suggerència homicida o 
criminal davant del jutge.

Com és el dia a dia d’un 
forense? Sempre hi ha 
aixecaments de cadàvers?

No. Per exemple, avui 
he respost unes preguntes 
que m’han requerit un 
contenciós de Barcelona per 
una suposada mala praxi 
mèdica. Dono la meva opinió 
i la faig arribar al jutge, que 
és qui declara si n’hi ha o 
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«Les morts que veig moltes
vegades surten d’allò comú»

no llegint el meu informe.

Treballen colze a colze 
amb policia i jutges.

Quan em truquen per anar 
a aixecaments de cadàvers, 
per exemple, soc assistit 
per la policia. Antigament hi 
anava tota la comitiva judicial 
que eren el jutge, el forense 
i la secretària. Ara només es 
conforma aquesta comitiva 
en casos d’homicidis en la 
qual també ve el fiscal. 

I en els casos que no 
sembla un homicida 
i hi va sol?

El primer que es desplaça 
al lloc dels fets sempre és el 
forense. I si aquest veu que 
es tracta d’un homicidi ha 
de comunicar-ho i esperar 
que vingui tota la comitiva.

Per què és important el 
paper del forense?

El metge forense, sovint, 
assessora el jutge en 
qüestions de la medicina 
sobre un cas que pels 
motius que sigui arriba als 
jutjats. Per exemple, si hi ha 
una agressió, el forense ha 
d’avaluar els lesionats que hi 

ha hagut en aquella baralla. 
És l’encarregat de determinar 
el tipus de lesió que ha 
patit la persona agredida. 
En funció de si requereix 
un tipus d’assistència o 
una altra, l’agressor pot 
anar a la presó o haver de 
pagar una indemnització.

I quan hi ha una mort?
En el registres civils s’anota 

la tipologia de causa de 
mort. Els esdeveniments que 
precedeixen una mort poden 
implicar moltes persones en 
l’ordre de la vida, com per 
exemple els testaments.  La 
importància de determinar 
una causa de mort és 
bàsicament per descartar 
que hi hagi una suggerència 
homicida i aleshores 
determinar la causa real.

En casos de criminalitat, 
ens pensem que tota la 
investigació recau en mans 
de la policia, però hi ha 
una feina del forense.

El metge forense en fer 
l’aixecament ha de descartar 
o no la suggerència criminal. 
Per tant, el cadàver no s’ha 
d’haver tocat. Una vegada 

vaig anar a fer un aixecament 
d’un home a Planoles que 
s’havia suïcidat penjant-
se d’un arbre, però una 
parella de pagesos d’allà 
van despenjar-lo, vestir-lo i 
arreglar-ho. Quan m’hi vaig 
desplaçar, van dir-me que 
havia estat una mort sobtada. 
En abaixar-li el coll de camisa 
vaig veure-li la soga marcada, 
un tret molt característic en 
aquests casos. Els pagesos 
van tenir molts problemes 
per justificar el que van fer. 
Sortosament, es va acabar 
raonant i descartant qualsevol 
hipòtesi. Darrerament, he fet 
dos homicidis. El del noi de 
Ripoll que va matar la seva 
mare o el que va matar la 
seva parella a Campdevànol.

El suïcidi encara 
és un tabú?

Encara ho és. Els casos 
de suïcidi no es comenten.

Amb l’èxit de programes 
com Crims hem vist el 
paper que desenvolupa 
un forense. Creu que 
s’ha posat més en 
valor la seva feina?

Sí que es coneix més i 
s’ha posat més en valor. 
Ens adonem que hi ha més 
joves interessats en estudiar 
criminologia, un camp 
proper a l’àmbit forense. 
Tanmateix, durant les tres 
últimes dècades, els avenços 
científics i tecnològics han 
permès que la biologia es 
converteixi en una ciència 
d’indubtable utilitat en els 
tribunals de justícia en el seu 
dia a dia. Queda lluny quan 
l’estudi dels grups sanguinis 
s’usava com a eina de 
resolució en casos criminals. 
Avui, les anàlisis genètiques 
amb finalitats d’identificació 
humana són utilitzades tant 
en l’àmbit criminal com en el 
civil per milers de tribunals 
de tot el món. Han permès 
aconseguir un alt nivell de 
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«Els esdeveniments que precedeixen
una mort poden implicar moltes persones»

qualitat en les perícies, 
cosa que dona seguretat a 
les conclusions de restes 
biològiques localitzades 
en actes criminals.

És molt important 
anar als llocs.

S’hi ha d’anar 
presencialment, observar 
l’escenari, mirar i si cal 
tornar a mirar l’entorn on 
s’ha produït la mort. He 
vist morts de tota mena i la 
realitat supera la ficció. Per 
exemple, en els aixecaments 
de cadàvers de persones 
que es tiren a la via del 
tren, els cossos surten 
trinxats. Ara també hi ha 
molta gent que mort sola 
a casa i els veïns acaben 
avisant perquè fa temps 
que no el veuen o perquè 
senten mala olor. Moltes 
vegades també trobem 
notes d’acomiadament un 
cop s’ha revisat el cadàver.

La mort forma part 
de la seva feina

La mort és circumstancial 
a la vida. És un fet que 
hauria de ser habitual, 
però les morts que veig jo 
moltes vegades surten d’allò 
comú. L’ideal és morir-se 
a casa tranquil·lament i 
que el metge, que coneix 
la teva història clínica, 
faci el certificat mèdic.

S’ha de tenir unes 
habilitats especials per 
fer aquesta feina?

Habilitats, però sobretot 
vocació, ja que cal evitar 
les angoixes personals que 
pot suposar veure segons 
quines imatges que molta 
gent no podria suportar.

Com es gestiona?
S’intenta gestionar de 

la millor manera. De totes 
maneres, tinc la sort de 
saber separar la feina de la 
vida familiar. Segurament 

m’hi ajuda el fet d’entendre 
que és un procés que 
forma part de la vida.

Vint anys d’experiència 
donen per molts casos 
i morts. En recorda 
algun que l’hagi marcat 
més que un altre?

Recordo un cas a 
Puigcerdà per Reis. Un 
home va matar una dona 
amb una certa violència. Va 
embolcallar-la amb uns sacs, 
va carregar-la al cotxe i va 
tirar-la des d’un pont al riu 
Segre. Quan vaig anar a fer 
l’aixecament, tot estava nevat 
i ens vam haver de posar 
katiusques per anar fins a la 
llera del riu. Vam veure que 
hi havia dades indiciàries 
que havia estat una mort 
homicida. I l’autòpsia va 
determinar que aquella dona 
tenia aigua als pulmons. 
És a dir, que havia respirat. 
L’home va tirar-la al riu 
pensant-se que era morta.

La seva filla està estudiant 
Medicina. Li recomanaria 
o la dissuadiria de fer 

medicina forense?
No m’hi ficaria. És ella qui 

ha de triar, ja que actualment 
hi ha un ventall d’especialitats 
molt atractives.

De la majoria de casos 
que anem parlant, el 
denominador comú és que 
les víctimes són dones.

Un forense també gestiona 
les agressions sexuals, en les 
quals he d’anar als hospitals 
corresponents i agafar les 
mostres per determinar si 
hi ha restes per analitzar. 
Amb violència domèstica 
el 90% són dones i el 10% 
homes. Certament hi ha 
una tendència masclista 
on predomina la força i la 
possessió. És excepcional 
que sigui al revés.

Un forense ha de saber 
una mica de tot?

S’ha de tenir un 
coneixement exhaustiu de 
l’anatomia i de les funcions 
biològiques. Cal tenir uns 
conceptes clars i definits.

També ha analitzat les 
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«Tinc la sort de saber separar
la feina de la vida familiar»

Polític:
Gandhi 

Pel·lícula:
Per distracció absoluta 
Abierto hasta el amancer

Cançó:
Qualsevol de Queen

Llibre:
La flora medicinal d’Oso-
na i els seus usos etnobo-
tànics de Santi Jàvega

Color: 
Verd

Número: 
el 7

Somni: 
Pau al món

Mar o Muntanya:
Muntanya

Salat o dolç:
Un equilibri

Papaver rohedas (molt desenvolupat)Tora blava

punxades en oci nocturn, 
és una feina que li requereix 
anar-se actualitzant.

I tant. Això és molt 
recent. De fet, amb una 
punxada vam trobar-hi 
escopolamina, o burundanga, 
que prové d’una planta. 
L’efecte que produeix és 
l’alteració de la voluntat.

De fet, vostè és expert en 
plantes verinoses al Pirineu.

Vaig fer un màster de 
medicina forense a la 
Universitat de Barcelona i a 
l’hora de fer el treball vaig 
creure oportú fer-ho sobre 
la toxicologia vegetal del 
Pirineu oriental. Vaig agafar 
tot el vessant fins arribar aquí 
a les Guilleries. Vaig prendre 
coneixement de la toxicitat 
de certes plantes, no totes!

Quines hi ha a Sant Julià?
D’aquí Sant Julià, per 

exemple, he agafat papaver 
somniferum, papaver 
rohedas (gallaret) o Arum 
Italicum (sarriassa) que 
provoca insuficiència 
hepàtica i et pot matar. 

I al Pirineu?
Hi ha plantes espectaculars 

molt cridaneres, com la 
tora blava, groga o blanca. 
Totes són molt tòxiques. 
La tora blava és una planta 
que quan no està florida es 
pot confondre amb plantes 
comestibles. De fet, fa uns 
quants anys, hi va haver 
una mort i cinc intoxicats 
per culpa del seu consum, 
ja que cinc mil·lígrams de 
tora et maten. Per això, si 
no coneixes una planta, 
no la consumeixis.

Els casos d’enverinament 
per plantes sonen a antic. 
Actualment n’hi ha?

La tora és una planta 
que pot portar a confusió. 
Baixant de Núria, vaig haver 
d’avisar una persona que 
portava un collaret d’aquesta 
flor. És una planta que en 
contacte directe amb la pell 
pot provocar anestèsies. 

La recomanació, doncs, 
també és no tocar-les.

Sí. Si no coneixes les 
plantes, no les toquis.

Li agrada sortir a 
bosc i muntanya.

Sí, a Osona tenim un 
entorn favorable i indiscutible. 
Quan faig sortides, a més 
de passejar, aprofito per 
continuar buscant plantes. 
Això sí, a alta muntanya 
sempre hi vaig acompanyat. 
També hi he d’anar per feina. 
Fins i tot m’hi he desplaçat en 
helicòpter perquè el cadàver 
es troba en un lloc de difícil 
accés. En un d’aquests casos 
vam trobar un cos i vam 
poder determinar que era 
francès gràcies a la marca 
d’un insecticida que portava 
i per les dades aportades 
per la policia francesa.

Carles Fiter
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La Federació Catalana d’Hí-
pica va escollir Sant Julià per 
a fer-hi la tercera Equitroba-
da, la gran festa del turisme 
eqüestre a Catalunya que es 
va celebrar del 29 d’octubre a 
l’1 de novembre passat. 

L’Equitrobada era oberta a 
tots els amants dels cavalls 
i en especial als que fan ru-
tes amb cavall, mules o ases 
(èquids en general). Hi podia 
participar qualsevol persona 
membre d’alguna de les asso-
ciacions organitzadores o de 
qualsevol altre club, centre hí-
pic o particular. L’únic requisit 
que es demanava era arribar a 
Sant Julià amb cavall després 
d’haver fet com a mínim 2 dies 
de ruta sol o acompanyat. 

L’epicentre de la trobada va 
ser la zona compresa entre el 
cementiri i el pavelló, un lloc 
molt escaient per establir les 
àrees necessàries (la recep-
ció, els estands de material i 
informació de productes, el 
guardarnés, els parkings de 
remolcs, el terreny per acollir 
els cavalls (padòc), la pista 

Sant Julià acull la tercera Equitrobada de Catalunya
d’espectacles, el pavelló -que 
es va habilitar com a menja-
dor-, i la sala de conferències). 
Tot en un perímetre compacte 
i sense distàncies. 

L’organització es va fixar en 
Sant Julià perquè a més del 
seu encant, el poble disposa 
de les infraestructures neces-
sàries per acollir un esdeve-
niment d’aquesta magnitud, 
amb unes bones instal·lacions 
i diversos tipus d’allotjament 
per als participants. Parti-
cipants que podien escollir 
qualsevol de les rutes fixades 
o fer-ne de lliures per arribar a 
Sant Julià el diumenge dia 30 
d’octubre per a l’adjudicació 
de pàdocs i passar el control 
veterinari dels cavalls. 

La trobada va comptar amb 
un programa d’activitats com-
pletíssim: el concurs “barrel 
racing” de destresa de ca-
valls i genets; l’exhibició de 
maneig i agilitat amb els car-
ruatges amb diversos tirs (lli-
monera, tronc, mitja potència 
i quartes); el gran espectacle 
eqüestre de Miron Bococi; 

l’exhibició de joves promeses 
amb Arlet Castells i els set 
jocs de Parelli; l’exhibició de 
doma índia a càrrec de Toni 
Arnal; la ponència d’Àlex Alom 
sobre travesses de territori a 
cavall; la ponència de Bronco 
sobre expedicions de cavall 
arreu del món i presentació 
del projecte de Gaby Terzie-
va i Catalina Camp. A més del 
dinar i sopar de germanor es 
va fer el lliurament de premis 
i recordatoris de l’edició d’en-
guany als participants i es va 
retre homenatge a Boi Galtés 
per tota una vida dedicada 
a la fabricació i reparació de 
material d’equitació. Els par-
ticipants també tenien l’opció 
de fer una visita guiada per 
la ruta del noucentisme, mo-
dernisme i estiueig i una altra 
a cavall per la ruta de l’Aerò-
drom Vilatorta. 

La primera edició de la 
Equitrobada va ser el 2014 
a Talamanca, la segona el 
2017 a la població d’Alpens 
i aquesta tercera a Sant Julià 
de Vilatorta.

Pep Vila
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d’aproximació
hi van participar:
138 cavalls
112 genets
20 persones en carruatge
23 acompanyants

El pàdoc va
acollir 95 cavalls

105 participants es
van allotjar en cases
de colònies, hotels,
fondes i acampada

Entre els tres àpats 
col·lectius (2 sopars
i un dinar) hi participaren 
483 comensals

El genet més jove:
Candy Vila, de 7 anys

El genet més veterà: 
Vicenç Brossa, de 77 anys

El guanyador de la cursa 
de bidons: Jesús Soler

Guanyadors del viatge 
més llarg: Toni Carmelo
i Laurent Balmana que 
van fer 263 quilòmetres 
venint des de Roses

Procedència
dels participants:
Catalunya (97)
Alemanya (2)
Mallorca (1)
Alacant (1)
Valladolid (1)
França (1)
Suïssa (1)
Bulgària (1)

Els origens de l'Equinotrobada
L'Equinotrobada té el seu referent a França on es fa Equiran-
do des de el 1961, una concentració bianual de més de mil 
genets de turisme eqüestre muntats a cavall o en carruatge, 
que es troben un cap de setmana en una població diferent 
en cada edició.

L'Equitrobada és la fórmula de llibertat per excel·lència; 
cada participant surt d'on vol i quan vol, amb el seu cavall, 
carruatge, mula o ase.  Recórrer els quilòmetres necessaris 
per sortir des de qualsevol indret de Catalunya fins arribar 
el dia assenyalat a la població escollida. L’aproximació pot 
ser de 2 dies o més, depenent del lloc de sortida. Aquest fet 
suposa que al llarg del recorregut el viatger necessitarà dife-
rents serveis com ara allotjament, manutenció, etc. Un cop 
arribat al lloc, l’Equitrobada s’esdevé una jornada de festa i 
convivència amb els altres companys.

 L’Equitrobada és organitzada per la Federació Catalana 
d’Hípica a través de la seva Comissió de Turisme Eqüestre 
que està formada per l’Associació de Marxes a Cavalls de 
Catalunya (AMAC), Associació Llampecs del Llémena i l’As-
sociació de Rutes Eqüestres Cowboys de la Selva (ARECS). 
Entre tots s’ha creat un grup de treball per tirar endavant 
aquest esdeveniment.
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L'empresa Onnera Laundry 
Barcelona (pertanyent a Mon-
dragon Corporation) ubica-
da al polígon industrial de la 
Quintana de Sant Julià de Vila-
torta aquest any ha celebrat el 
seu centenari.

Amb motiu d’aquesta cele-
bració enguany, l’empresa va 
organitzar diversos actes, en-
tre els quals un acte instituci-
onal el 16 de setembre passat 
a les seves instal·lacions, on 
van assistir més d’un centenar 
de persones, entre les quals el 
secretari d’Empresa i Compe-
titivitat, Albert Castellanos, la 
directora dels Serveis Territori-
als d’Empresa i Treball de Ca-
talunya, M. Teresa Clotet i l’al-
calde de Sant Julià de Vilatorta 
Joan Carles Rodríguez, a més 
d’alts càrrecs d’Onnera Group 
i Mondragon Corp., i represen-
tants de diverses institucions 
de diferents àmbits, clients i 
col·laboradors.

L’endemà dissabte dia 17 
es va convocar una jornada de 
portes obertes per a tots els 
treballadors i per a les seves 
famílies.

Va comptar amb la presèn-
cia dels Gegants de Sant Julià 
i es van proposar diverses ac-
tivitats com jocs gegants, in-
flables, una classe de zumba, 
un kahoot i un photocall i una 
atracció per a menuts i per a 
grans que sempre els fa molta 

Onnera Laundry Barcelona
celebra el seu centenari

il·lusió com és posar-se dins el 
tambor d’una assecadora fa-
bricada pel pare o per la mare.

Al final de la festa es va 
passar el vídeo del centenari i 
es va fer entrega del llibre del 
centenari i un obsequi a cada 
treballador.

Fundada a Vic el 1922 com a 
“Tallers Roca”, Onnera Laundry 
Barcelona va néixer com una 
empresa dedicada sobretot a 
la fabricació de maquinària per 
al tractament de la fusta.

No va ser fins al 1949 que va 
començar la seva vinculació 
amb el món de la bugaderia 
amb la marca Domus, essent 
pioners fabricant rentado-

res industrials i domèstiques, 
cosa que va significar tota una 
revolució per a l’època.

Durant les dècades se-
güents, Onnera Laundry Bar-
celona va continuar sent una 
empresa familiar, si bé creixent 
i evolucionant fins que el 2001, 
el que actualment és Onne-
ra Group, part de Mondragon 
Corporation, va entrar a l’ac-
cionariat de l’empresa, fet que 
va propiciar que el 2003, la 
seva seu passés de Vic a Sant 
Julià de Vilatorta. Això va mar-
car un punt d'inflexió on Ta-
llers Roca va passar de ser un 
taller per esdevenir una fàbrica 
de 7.000m2.
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Actualment Onnera Laundry 
Barcelona és tot un referent a 
nivell nacional i internacional 
en el món de la bugaderia in-
dustrial. La seva fabricació ha 
augmentat notablement en els 
darrers anys, la qual cosa ha 
portat l’empresa a ampliar les 
seves instal·lacions i la seva 
plantilla en dues ocasions. Ac-
tualment compta amb 172 tre-

balladors i una superfície total 
de 14.000m2.

En termes de futur immedi-
at, Innovació i Eficiència són 
els substantius que millor ens 
defineixen. No només a les 
gammes de producte fabricat, 
líders en tecnologia i connecti-
vitat, sinó també a nivell d’em-
presa.

Onnera Laundry és una em-

presa amb una forta responsa-
bilitat social i ambiental. Amb 
aquesta premissa va néixer 
el projecte Onnera BCN ECO 
que promou accions ecores-
ponsables i s’està consolidant 
el Pla d’Igualtat i en formació. 
Tot això ha permès l’obtenció 
de la certificació del sistema 
de gestió ambiental segons la 
norma ISO 14001.

L'empresa de Sant Julià
és un referent en àmbit 
nacional i internacional
en el món de la
bugaderia industrial

L'origen d'Onnera Laundry 
Barcelona és l'empresa 
"Tallers Roca", fundada
a Vic el 1922

El 1949 comença la
seva vinculació amb
el món de la bugaderia
amb la marca "Domus"

El 2001 Onnera Group 
entra en l'accionaritat
de l'empresa

El 2003 s'estableix
a Sant Julià de Vilatorta

Les seves instal·lacions 
ocupen 14.000 m2

Aquest any 2022 preveu 
facturar 40 milions d'euros

A hores d'ara compta
amb una plantilla
de 172 treballadors
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“L’Arnau va estar 48 hores amb 
nosaltres.” És el primer fill de 
Carla Mengibar i Albert Victori, 
que va néixer el 17 de desem-
bre de 2020 i va morir dos dies 
després. “Havia de ser un em-
baràs completament normal”, 
relata Mengibar, fins que en el 
control de les 26 setmanes van 
detectar-li la pressió una mica 
alta. Els controls previs no li ha-
vien detectat cap complicació 
perquè tampoc era un embaràs 
de risc.

Al cap d’un dia tenia la pres-
sió disparada. Van anar cap a 
l’Hospital de Vic, on van de-
terminar que havia tingut pre-
eclàmpsia, una malaltia que 
poden tenir algunes dones 
durant la segona meitat de la 
gestació. Afecta entre el 2% i el 
8% dels embarassos i les do-
nes presenten una pressió san-
guínia elevada, quantitats altes 
de proteïna en l’orina i inflor. 
Van derivar-los a l’Hospital Vall 
d’Hebron, a Barcelona.

La situació, doncs, es va 
complicar per moments. Corria 
perill tant la mare com el nadó. 
S’havia d’escollir què fer pri-
mer, si treure el nen i després 
estabilitzar-la a ella o viceversa. 

Preparats per acollir una vida

Carla Mengibar i 
Albert Victori relaten 
la pèrdua del seu 
primer fill i el procés 
que estan vivint 
amb l'arribada
del segon.

Tot i el suport rebut, 
s'han sentit sols. 
"Sembla que només 
t'hagi passat a tu"

“Vam decidir treure l’Arnau”, 
apunta la mare. Van fer-li una 
cesària d’urgència i el nen va 
néixer viu, però molt delicat de 
salut. A més d’un baix pes (640 
grams), “els pics de pressió van 
provocar-li un vessament cere-
bral”, apunta la parella de Sant 
Julià de Vilatorta.

Davant d’aquest diagnòstic, 
tot indicava que no sobreviu-
ria. Podia aguantar hores, dies 
o unes setmanes. Tal com afir-
ma el pare, “vivia gràcies a la 
maquinària”. Amb la doctora, 
van decidir rebaixar-li un punt 
la respiració artificial per veure 
si podia fer-ho per ell mateix. 
No va poder i al cap de cinc 
segons va morir amb els seus 
pares. Tot i les 48 hores frenèti-
ques, la parella va tenir clar que 
no volien que morís sol. Ho va 
fer als braços del seu pare.

Malgrat el poc temps de vida 
i una època marcada per les 
restriccions, avis i tietes van 
poder conèixer el nadó. L’hos-
pital va adaptar-los un box. 
“Ens donava la sensació que 
si no el veia ningú, seria com 
oblidat”, comenta Mengibar. A 
més de la pèrdua, la família va 
haver de fer tots els tràmits bu-

rocràtics per registrar el seu fill i 
alhora certificar-ne la mort.

“No vam tenir gaire temps 
d’assumir el que ens havia pas-
sat. Ens van donar l’alta i érem 
a casa un altre cop”, explica 
la mare, recordant que “va ser 
molt dur”. Fins al cap d’uns 
dies no van ser conscients 
del que havia passat. El pare 
subratlla que “era una sensació 
molt rara. T’emportes una hòs-
tia de campionat”.

“Estàvem preparats per aco-
llir una vida… i no trobar-nos 
amb això”, relata Mengibar. 
Per això, la parella remarca la 
importància de l’atenció psi-
cològica rebuda. Han hagut de 
recórrer a la privada. Des de la 
mort del seu fill el desembre, no 
van rebre una trucada de l’hos-
pital barceloní fins a mitjans de 
febrer. “Era per telèfon i va ser 
molt fred. Va ser una experièn-
cia bastant dolenta i vam deci-
dir anar per privat”, diu Victori.

La parella, de fet, encara està 
acudint a una psicòloga espe-
cialitzada en dol. “Sense ella 
no hauríem sabut com gesti-
onar-ho”, apunta la mare, que 
va viure tots els efectes d’un 
postpart sense criatura. “Em 

Albert Llimós / El 9 Nou
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van haver de tallar la llet, se’m 
contreia l’úter un altre cop…”, 
exemplifica.

La família i els amics també 
han estat un gran suport per 
a la parella. “Entre tots encara 
ho estem superant”, afegeix 
el pare. I malgrat tot aquest 
acompanyament, Mengibar re-
marca que és molt important 
parlar-ne perquè “et sents molt 
sol”: “Et dona la sensació que 
això només t’ha passat a tu 
perquè la gent no en parla.” En 
aquest sentit, Victori afirma que 
fins que no han viscut aques-
ta experiència no s’han trobat 
amb més gent que també l’ha 
patit: “És un tema molt tabú.”

La parella no s’ha estalviat 
comentaris de mal gust. “La 
frase mestra és: ‘Sou molt jo-
ves. Ja en tindreu un altre”, la-
menta Mengibar.

I n’han tingut un altre. El 
passat 22 de setembre, fa tres 
setmanes, van tornar a ser pa-
res. “En Sam no és el substitut 
de l’Arnau. És el seu germà”, 
subratlla la mare, que ha vis-
cut un embaràs “de muntanya 
russa”, per la mala experiència 
de l’anterior. “Hem anat milers 
de vegades a urgències”, de-
talla. Sortosament, en Sam ha 
nascut bé i sa. Menja i dorm. 
“Quan sigui el moment, li ex-
plicarem que va tenir un germà 
gran. També és una manera de 
tenir-lo amb nosaltres”, afegeix 
el pare.

En aquest sentit, opina que 
“és trist fer com si no hagués 
passat mai res. És el meu fill, i 
encara que no hi sigui ho serà 
tota la vida”. “El tenim present 
tots els dies”, afegeix la mare. 
Per exemple, quan fan un dinar 
o un sopar en família, encenen 
una espelma per a ell. “Així està 
amb nosaltres.” L’homenatge 
més gran que li van fer, però, 
va ser quan va fer un any del 
naixement de l’Arnau. Van ca-
sar-se perquè “l’estimem i ens 
estimem”.

Carles Fiter - El 9 Nou
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actius
de salut
a Sant Julià?
La Medicina i la Infermeria de Família, les que es practiquen des 
dels consultoris com el de Sant Julià de Vilatorta, tenen un segon 
cognom que sovint oblidem: Comunitària. Medicina i Infermeria 
Familiar i Comunitària. Familiar perquè s’encarrega de vetllar, cui-
dar i, a vegades, fins i tot curar les persones, des del seu naixe-
ment fins a la seva mort, sigui quina sigui la seva condició, el seu 
origen, la seva edat, la seva problemàtica. Però “els centres de 
salut no són els únics centre de salut”, la salut no és un assumpte 
purament individual, si no que depèn de molts altres factors que 
trobem a la comunitat i que, alhora, depenen d’un conjunt més 
ampli de forces (econòmiques, socials i polítiques). És per aquest 
motiu que la salut és, també, un assumpte col·lectiu, comunitari. 
La salut de les persones depèn de tot allò que anomenem deter-
minants socials de salut. Els trobem a tot arreu, a diferents esca-
les. Alguns són estàtics, la gran majoria dinàmics: gènere, edat, 
classe social, condicions de treball, habitatge i lloc de residència, 
treball domèstic i cures de la llar, cultura i valors, alimentació, rela-
cions socials, transport públic i comunicacions, i un llarg etcètera. 

Els professionals del consultori de Sant Julià de Vilatorta us 
animem a pensar en allò que anomenem els actius de salut de la 
comunitat, entenent actiu de salut com tot aquell recurs que dona 
salut i benestar a les persones i/o els grups d’una comunitat, en 
aquest cas el nostre poble. No sempre els reconeixem, però si 
parem atenció segur que la llista és inacabable. I, sobretot, us 
animem a pensar-hi en positiu, veient les riqueses de la pròpia co-
munitat. Persones, entorns, equipaments i activitats comunitàries 
poden ser actius. Però atenció! No es tracta només de pensar en 
aquells recursos i/o actuacions més formals de la comunitat que, 
per fortuna, creixen i es renoven dia a dia, si no també en aquells 
recursos més informals relacionats amb els coneixements, habi-
litats, passions, forces i motivacions que caracteritzen a les per-
sones que viuen a Sant Julià. Us animem a pensar-hi i parlar-ne, 
amb les persones de més edat de la família, però també amb els 
més petits, amb les veïnes, quan aneu a comprar el pa o a buscar 
un medicament a la farmàcia, mentre feu el cafè o mentre passe-
geu fins a les Set Fonts. Potser us sorpreneu!

Si identifiquem els actius de salut de Sant Julià de Vilatorta 
podríem arribar fer-ne una fotografia, col·locar-los sobre un mapa 
i, entre tots, trobar noves maneres de reforçar-los i potenciar-los 
i, qui sap, potser crear-ne de nous. Per fer-ho calen espais de 
confluència per parlar de salut comunitària, teixir llaços i aliances 
amb associacions i institucions i, d’aquesta manera, generar sen-
timent de pertinença a la comunitat. Cal sortir de la consulta, tro-
bar-nos també al carrer, als domicilis, parlar per conèixer quines 
són les nostres necessitats, compartir inquietuds i idees i així, 
mica en mica, continuar construint les bases de salut comunitària 
de Sant Julià. 

Us animem a mirar la salut des d’una perspectiva comunitària!

Consultori municipal de Sant Julià de Vilatorta

ACTIUS
DE SALUT
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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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En l’article “De Vich a Sant Segismon” que pu-
blica a la renaixensa l’any 1890, el viatger ens hi 
fa una endreçada visió del Sant Julià que es va 
trobar en aquell moment. Entre altres coses ens 
diu que “el camí veïnal que va de Vich a Sant 
Hilari ès ample y ben consevat.” Que “s’arriba a 
Sant Julià de Vilatorta o de las Ollas, travessant 
terres de conreu”, i que “la població deu tenir 
uns 700 habitants, y encara es dubta que siguin 
tants”.

“Duas industrias te’l poble a part de la pa-
gesia, y són la recolecció de pinyons (...) y l’art 
de terriser d’objectes de cuina particularment 
ollas, lo qual a donat nom al poble”, i esperona 
la nostra comunitat afirmant:

“No’s cregui per això que no hi hagi pretensi-
ons majors” i categòricament proclama:

“HI HA QUE AFEGIR A AQUEIXAS DUAS IN-
DUSTRIAS, UNA PETITA FÁBRICA DE TEIXITS 
AB MÀQUINA DE VAPOR QUE FA TREBALLAR: 
MOLTS POCHS TELERS”.

Aquesta observació final confirma clarament 
que l’emprenedor Salvador Roma Garriga, fill 
de Torelló, després d’un temps instal·lat a Bar-
celona va escollir la nostra vila per fixar el som-
ni industrial que portava sota el braç: "engegar 
uns quants telers". I mentre a ciutat hi deixava el 
gendre centralitzant el negoci familiar, ell a Sant 
Julià hi va veure un millor equilibri laboral per 
a la fabricació i en un local desconegut(*) van 
començar a funcionar uns “molt pochs telers” 
que brindaren a uns quants vilatans i vilatanes 
l’oportunitat de treballar “teixint a màquina”.

Somnis i afliccions
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La fàbrica d'en Roma. Anys des-
prés d'establir una fàbrica de teixits a 
finals del segle XIX al carrer de Jesús 
8-10, Salvador Roma Garriga cons-

Amb els anys i aprofitant el canvi de força mo-
triu, s’aixecà la primera nau de l’edifici que hi ha 
a l’avinguda Jaume Balmes, on s’hi instal·laren 
molts dels avenços del moment, sempre din-
tre d’un lent però constant creixement. Aquesta 
llarga escalada de millores va durar fins que al 
1936 va esclatar la Guerra Civil i, dos anys més 
tard, la fàbrica fou requisada pel govern republi-
cà “para un servicio de guerra” incorporant-la al 
camp d’aviació del Pla de la Quintana.

Es desmuntaren els telers i el desocupat local 
fou utilitzat per a la preparació i muntatge de 
segments dels caça bombarders russos cone-
guts popularment com a “Mosques” o “Xatos” 
de l’aviació republicana i també com a taller o 
manyeria de manteniment i recanvi d’aquells 
aparells i estris de complement utilitzats per al 
bon funcionament de l’anomenat oficialment 
Aeròdrom Vilatorta.

Fins que un cop acabada la guerra l’any 1939 
es va haver de recuperar, peça per peça, la 
complexa mecànica dels telers ja que a recer 
estaven disgregats i repartits entre dos locals a 
quatre passes de la fàbrica. Per aquesta feina 
s’aconseguiren els serveis d’una família de con-
tramestres de Campdevànol la qual es traslladà 
a viure a Sant Julià amb la tasca de retornar al 
local els telers de “plana” i “maquineta” total-
ment muntats i ajustats a fabricació.

De mica en mica doncs, començà la nova en-
gegada de la fabrica de “dalt” -dita també can 
Roma- amb la intenció d’anar recuperant llocs 
de treball durant aquella postguerra. I com que 

trueix la primera nau de la nova fàbri-
ca, més gran, moderna i accionada 
amb força elèctrica, a l'avinguda de 
Jaume Balmes. Cap a finals de 1949 

fa una ampliació, construint una se-
gona nau, quedant l’edifici tal com es 
veu avui en forma d’U.
La fàbrica va tancar l'any 1971.
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eren fatigosos els possibles desplaçaments a 
peu, s’ha de valorar com una gran sort que hi 
hagués, en uns moments tan crítics, feina remu-
nerada dins el poble mateix, ja que va permetre 
a moltes famílies tirar endavant i aguantar millor 
les batzegades i mancances que es visqueren. 
Aquí és obligat de fer constar que la fàbrica de 
“baix” -o ca l’Elvira- també va oferir un seguit 
de llocs de treball molt meritori tot i el desgavell 
que arreu havien deixat les urpes de la guerra.

Durant els anys quaranta, la representació a 
Barcelona de “Salvador Roma Garriga” rees-
tructurà l’empresa i passà a funcionar amb el 
nom de “Francisco Gramunt” com a “posseïdor 
principal”, restant a Sant Julià la família del fun-
dador com a “posseïdor menor” encapçalada 
pel seu fill Joan Roma Mas dirigint la fabricació. 

En aquesta nova embranzida en Joan Roma 
es feu acompanyar -fent activitats de teoria del 
teixit- per la seva filla Montserrat, una joveneta 
de caràcter dolç i amb una innata capacitat em-
prenedora, fins al punt que ambdós aconsegui-
ren, entre el 1946-1947, donar entenent al se-
nyor Gramunt que invertís en obres d’ampliació 
de la primera nau, un suggeriment que es va fer 
seu de seguida i que representà deixar condi-
cionada la possibilitat de crear noves tongades 
de creixement. 

Quan tot semblava que anava d’allò més bé, 
un fet luctuós va sacsejar Sant Julià. Aquella 
Montserrat tant sencera i acollidora va emma-
laltir greument fins que al cap de poc ens va 
deixar. Era el 1948. L’aflicció, el desconsol i la 
pena de la gent del nostre petit poble -alesho-
res de 1.200 habitants- davant d’una mort tant 
jove, fou immesurable. I durant el dol esclatà 
aquest agosarat poema d’un jove vigatà en la 

nostra llengua on es pot entreveure una aproxi-
mació al daltabaix amb que ho va viure aquella 
comunitat:

Montserrat dolça poncella
trasplantada al Gran Jardí, 
ton bell calze s’esbadella
sota el bes d’un Sol Diví.

Fes caure aquí ta rosada
de consol i de dolçor
sobre l’ànima apenada
dels que ploren ta buidor.

Cap a finals de 1949 s’acabà l’ampliació, res-
tant l’edifici tal qual es veu avui en forma d’U. I 
tot seguit es passà a l’accionariat de les socie-
tats anònimes, ara com a “Manufacturas Texti-
les Gramunt SA, entrant en un període de gran 
activitat fins al punt que es va arribar a donar 
feina, fent dos torns, a 148 treballadores i tre-
balladors. Però un penós moviment a la cúpula 
va forçar “Manufacturas Textiles Gramunt SA 
a una fusió, deixant-la annexionada a una em-
presa del Baix Llobregat fins l’any 1971, quan la 
seva gerència va decidir “tancar definitivament 
Sant Julià” al·legant una concentració industri-
al. 

Un tancament amb resultats molt negatius 
per al nostre poble i un subtil pretext per espol-
sar-se també, un personal prou qualificat el qual 
empès per la realitat, només hi va poder opo-
sar el convenciment que després de tants anys, 
el somni industrial que un dia "portava sota el 
braç" en Salvador Roma Garriga no es mereixia 
que fos malbaratat amb un final tan fredament 
calculat.

La fàbrica d'en Roma 
funcionava amb telers 
de maquineta semblants 
aquest del Museu Nacional 
de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya
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La família de la Concepció Verdaguer Bruguera 
(aleshores masovers del Molí de la Calvaria) ens ha 
posat a les mans, d'entre els seus records, aquest 
retall de diari del 1948, on es recull l'impacte social 
que va tenir el fet a casa nostra.

IMATGES

1.  Torre on hi havia la màquina de vapor de la petita fàbrica de 
teixits del carrer de Jesús 8-10 -darrera de ca l'Anglada-, vista 
des del Perer.

2. Antic pou que proveïa d'aigua la màquina de vapor que feia 
funcionar la fàbrica. De l'antiga torre, situada al darrera de la 
fàbrica només en resta una paret fins a l'alçada de les bigues 
del primer nivell.

3. De tot el conjunt de l'edifici encara queda dempeus la part on 
hi havia la fusteria que va deixar de funcionar fa pocs anys. En 
aquest lloc, abans del 1895, s'hi va instal·lar la primera fàbrica 
tèxtil de Sant Julià de Vilatorta.

4.  En el text on diu “en un local desconegut(*)” fa poc es va 
comprovar que entre l’enrajolat de la fusteria encara s’hi veuen 
encastades unes quantes peces de fusta rectangular que mar-
caven els llocs exactes on estaven aferrats els “pochs telers” 
que va veure treballar “moguts ab màquina de vapor”, aquell 
viatger que anava de “Vich a Sant Segismon” l’any 1890, tot 
assegurant que a Sant Julià hi havia “pretensions majors!”

JoBoTo
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Quico
Saiz
i
Climent
Villegas

Renovadors
de la Cavalcada
de Reis de Sant Julià
L’acte més esperat pels in-
fants és l’arribada dels Reis. 
Quico Saiz, Climent Villegas, 
Ricard Folgarolas i Marc Vilar-
rrasa van ser els impulsors de 
la nova cavalcada de Sant Ju-
lià de Vilatorta

En Quico i en Climent es co-
neixen des dels anys 80, quan 
en aquell temps col·laboraven 
amb  la cavalcada de Reis de 
Vic. Més tard en Climent va 
marxar de Vic i anys després, 
es van tornar a trobar a Sant 
Julià organitzant els Reis altra 
vegada. “Fa 11 anys vaig anar 
a donar un cop de mà en l’or-
ganització del sopar popular 
de la Festa Major, dies des-
prés vaig trobar un regidor de 
l'Ajuntament i li vaig comentar 
que el sopar havia anat molt 
bé i el que potser s’hauria de 
millorar era la cavalcada de 
Reis. Quatre dies més tard en 
Marc Vilarrasa ens va convo-
car a en Climent i a mi en una 
reunió per crear la Comissió 
de Reis i començar a fer can-
vis”, comenta en Quico. 

“Actualment som l'Èrica 
Gilabert, l'Anna Grané l'An-
na Olivé, en Marc Vilarrasa, 
en Quico Saiz i jo mateix. Un 

grup molt ben avingut perquè 
ens complementem. En Qui-
co té molt bones idees i a mi 
m’agrada més la part de pro-
ducció, reformar tècnicament 
les carrosses, fer noves teie-
res, fabricar una gran estrella 
d’orient, etc. D’aquesta mane-
ra la feina queda més reparti-
da”, explica en Climent. 

En primer lloc, es va comen-
çar a entapissar les carrosses 
i s’hi va introduir un nou sis-
tema d’il·luminació. També 
es van fer nous els vestits del 
Reis i dels patges, i es va cre-
ar un símbol per cada rei. Es 
posa molt esforç per fer una 
cavalcada de Reis de qualitat, 
tot i que cal reforçar la parti-
cipació de patges voluntaris, 
en la franja d’edat dels ado-
lescents i adults perquè se’n 
necessiten molts per portar 
les teieres i les torxes. Aquesta 
manca de voluntaris fa que no 
hi hagi una rotació de patges 
i normalment sempre siguin 
els mateixos. “També sap greu 
que en un poble que es canten 
caramelles des de fa més de 
400 anys no hi hagi una banda 
de timbals o grup instrumental 
per acompanyar la cavalca-

da. En un parell d’ocasions es 
va aconseguir reunir un grup 
de músics del poble que van 
fer-ho, però va ser una cosa 
puntual. Com més ajudants hi 
ha, més maca és la cavalcada 
i llueix més,” afirma en Quico. 

“Ens faria il·lusió arribar al 
centenar estable de voluntaris, 
perquè comptem amb material 
suficient per a tots”. “Sempre 
hem intentat que la cavalca-
da tingués un cost mínim per 
l’Ajuntament perquè reutilit-
zem material i cosim nosaltres 
mateixos o comprem materi-
al a preu reduït. Les primeres 
teieres i l’estrella les vaig fer 
a casa del meu fill. Ara que 
tenim local propi comprem el 
material necessari i treballem 
allà” diu en Climent. L’any 
passat, es va complementar 
tot el vestuari i ara hi ha roba 
per tothom segons el color de 
cada rei. Cada any es va inno-
vant i posant al dia segons el 
material de què es disposa. 

Les cavalcades del 2020 
i 2021 van tenir molt nivell. 
L’any pandèmic (2020) es va 
instal·lar una gran haima a la 
zona esportiva, s’entrava per 
una banda i es sortia per una 
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d’innovar molt, els infants ha-
vien de tirar la carta als reis i 
com que no hi podia haver 
contacte físic van idear la Bús-
tia dels Desitjos. Una màquina 
electrònica robotitzada que 
quan s’hi acostava un infant 
li feia les habituals preguntes 
que els faria el patge reial: 
Com et dius? Has fet bondat? 
Què demanes als Reis? Per 
respondre aquestes pregun-
tes els nens ho feien mitjan-
çant tres polsadors: sí, no i a 
vegades. Estaven col·locats 
al terra i s’havien de trepitjar 
amb el peu, així s’evitava el 
contacte amb les mans. Des-
prés de respondre les pregun-
tes, la màquina obria la bústia 
per tirar la carta que s’enviava 
directament al palau dels Reis 
mags i s’activava un altre me-
canisme per on sortien els ca-
ramels que el nen podia reco-
llir. “L’any de la pandèmia els 
Reis van arribar amb taxi fins a 
les haimes situades a la zona 
esportiva. Marcant distància i 
respectant les normes en tot 
moment”, diuen. 

Aquest any 2022, no hi hau-
rà la Bústia dels Desitjos i tor-
naran els carters reials. Un dels 
objectius que es vol aconse-
guir els propers anys és trobar 
carteres reials, per reivindicar 
el paper de la dona. “Les idees 
les tenim, només falta execu-
tar-les”, explica en Quico. 

La cavalcada de Sant Julià 
es caracteritza per la proxi-
mitat dels Reis amb la gent i 
una posada en escena curosa, 
impecable “Vam comprar tres 
anells ben grossos i brillants 
pels reis. És el primer que 
es veu quan et donen la mà. 
Aquests petits detalls és el 
que hem anat buscant”, diu en 
Quico. El seu principal objec-
tiu, tal com diuen, és fer que 
cada 5 de gener Sant Julià de 
Vilatorta es converteixi en una 
fàbrica de somnis.  

Cristina Arumí

A més de ser molt 
elegants i anar 
acompanyats
d'un seguici molt lluït,
els Reis de Sant Julià 
tenen tres símbols 
representatius
que els identifica
amb el poble: 

El símbol del Rei 
blanc, Melcior, 
representa una fulla 
dels  majestuosos 
plàtans que 
arrenglerats 
flanquegen l'entrada 
del nostre poble. 

El símbol del Rei ros, 
Gaspar, simula el 
número 7 i la lletra F 
i evoquen el parc de 
les Set Fonts

El símbol del Rei 
negre, Baltasar, 
inspirat en la forma 
de la lluna darrera un 
bordó caramellaire, 
representa les 
centenàries 
Caramelles
del Roser.

Un símbol per cada Rei
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XXIX CONCERT DE NADAL
DE L'AGRUPACIÓ SARDANISTA
Diumenge 18 de desembre
Saló Catalunya - 6 de la tarda
COBLA LA FLAMA DE FARNERS
dirigida per Xavi Molina 
A la primera part s’interpretaran sardanes
escollides especialment per l’ocasió i a la
segona, sardanes i peces de temes nadalencs.
Es farà el sorteig d'una panera de Nadal.

MISSA DEL GALL
Dissabte 24 de desembre 
ESGLÉSIA DE VILALLEONS - 10 de la nit
ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ - 12 de la nit
Com és tradicional el Cor d'homes cantarà 
en llatí l’ofici IESUS SALVATOR
del compositor vilatortí Ramon Victori

MISSA DE NADAL
Diumenge 25 de desembre 
Església de Sant Julià - 2/4 d'1 del migdia

XII NADAL EN VERS 
Diumenge 25 de desembre
Saló Catalunya - 8 del vespre
Nadales cantades per Sílvia Montells, 
acompanyada al piano per Gil Grau,
alternades amb poemes nadalencs,
amb la veu de Vilatorta Teatre

TUPIBINGO
Dilluns 26 de desembre 
Pavelló municipal - 6 de la tarda
EL Tupibingo és obert a tots els públics.
Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. 
Organitza: Tupinots

XVI SALÓ DE NADAL
27, 28 i 29 de desembre - pavelló municipal
de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda
LUDODECA, INFLABLES, TALLERS DE NADAL, 
TALLERS DE CUINA, ACTIVITATS DIVERSES, ETC. 
El preu de l’entrada és de 4 euros (gratuït per als 
acompanyants adults i els menors de 3 anys).  
Abonament pels 3 dies: 8 euros.
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VILATORTINA
Dissabte 31 de desembre - 4 tarda 

Sortida: plaça de l'U d'Octubre
Una experiència original i singular per fer 

caminant, corrent, o amb bicicleta per anar
fins a les envistes de Sant Llorenç i tornar. Vine 

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

CONCERT DE LA CORAL
CANTS I RIALLES

Diumenge 1 de gener de 2023
Saló Catalunya - 6 de la tarda

UN NADAL DE CINE
Cançons de cinema i nadales, amb la 

participació d'antics cantaires de la coral. 
Sorteig de 3 paneres. Entrada lliure

PATGE REIAL
RECOLLIDA DE CARTES 

Diumenge 1 de gener de 2023
Ca l'Anglada

De les 5 a les 8 del vespre
Els Patge Reial recollirà totes les cartes

de la mainada dirigides als Reis de l’Orient

CAVALCADA DE REIS
Dijous 5 de gener - 2/4 de 7 de la tarda

Els Reis de l’Orient arribaran a Sant Julià
de Vilatorta amb les seves magnífiques 
carrosses acompanyats d'un nombrós

seguici de patges teiers, fanalers,
llumeners, estendards, assistents, etc.

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

Sant Roc. Des d'aquí faran a peu el tram 
de passeig entre el camp de futbol i la pista 

esportiva per pujar les escales de l'ermita de 
Sant Roc i fer l'ofrena al pessebre vivent. 

La recepció es farà al pavelló
on els Reis saludaran el poble

i repartiran un dolç present a tota
la mainada i s'hi podran fer una foto.
Per fer més lluïda i viva la cavalcada,

Ses Majestats el Reis de l’Orient demanen
que el poble els rebi amb les tradicionals

 i oloroses atxes de barballó i amb
fanalets fets pels mateixos nens i nenes.
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El 12 d’agost de 1936 un grup 
de milicians del Comitè Anti-
feixista de Vic es va dedicar a 
fer registres en unes cases del 
carrer Pare Claret.  En una hi 
van trobar un capellà que s’hi 
havia amagat, un claretià que 
havia fugit del convent de la 
Mercè, molt a prop, just abans 
que fos assaltat. Era el pare 
Joan Arqués.

Aquella nit, la família que vi-
via a la casa Nogué de la pla-
ça Major, va reconèixer aquell 
claretià per la finestra. Era al 
saló de l’Ajuntament amb un 
altre home, una dona i uns mi-
licians que els vigilaven. Van 
estar una estona pendents del 
que passava dins de la Casa 
de la Ciutat fins que cap a les 
11 o les 12 de la nit van sentir 
la fressa de motor de cotxe i 
van poder veure com hi feien 

El cenotafi de Santa Margarita
Un monument polèmic

pujar aquelles tres persones 
sota vigilància dels homes ar-
mats.

Hi ha el testimoni d’un altre 
veí que vivia al costat de l’Ajun-
tament i que aquella nit també 
va veure el cotxe “fantasma” 
que s’enduia gent, però no els 
va poder reconèixer.

Els detinguts per les patru-
lles de control o “incontrolats”, 
com també els anomenaven, 
eren portats a l’Ajuntament on 
hi havia la seu del Comitè Anti-
feixista per tal d’interrogar-los 
en presència de Francesc 
Freixenet, cap del comitè. 
Després ja podien ser tancats 
a la presó de Vic o portats a 
algun lloc apartat de la ciutat 
per matar-los.

El dia 13, cap a les 8 del 
matí, algú va trobar dos ho-
mes i una dona morts a la cu-

neta de la carretera de Vic a 
Sant Julià. La notícia que prop 
de l’església de Sant Martí de 
Riudeperes hi havia tres morts, 
es va escampar de seguida 
per Vic i rodalies. No era pas la 
primera vegada ni seria la dar-
rera, que els vianants trobaven 
alguna persona morta al peu 
de qualsevol carretera o mar-
ge de camí de la comarca.

Però, qui eren els assassi-
nats la nit anterior? Varen re-
sultar ser Jaume Serra i Jordi, 
sacerdot, Josep Bisbal i Oli-
veras, rector d’Artés, i Maria 
Badia i Flaquer, religiosa Car-
melita.

Mossèn Bisbal i la germana 
Badia, juntament amb Jaume 
Serra, que estava amagat a 
casa de la família Rocafigue-
ra, però que es va presentar 
voluntari al comitè, són els 
que van ser obligats a pujar 
al cotxe vist per aquells veïns 
de la plaça; el vehicle va enfi-
lar de seguida cap a la sortida 
de Vic per la carretera de Sant 
Julià de Vilatorta i es va aturar 
a prop de l’església de Sant 
Martí.

Pel que fa al missioner 
claretià Joan Arqués i Arrufat, 
(Juneda, 1879) malgrat que 
havia estat detingut com els 
altres el 12 d’agost, no va se-
guir el camí d’ells, ja que se 
l’endugueren, ves a saber per 
quina raó, fins al poble de Lli-
çà de Vall, on la mateixa ma-
tinada del dia 13, li van llevar 
la vida.

Quan la gent que al matí 
del dia 13 passava prop de 
l’església de Sant Martí veia 
aquells cossos estesos a terra 
s’aturava breument per esbri-
nar si els coneixien. Alguns van 
reconèixer de seguida els dos 
homes, però no així pel que fa 
a la dona, tot i que algú va dir 
que li semblava que era la ma-
jordoma de mossèn Bisbal.

Aquelles persones assassi-
nades al terme de Riudeperes 
no serien les úniques que per-
drien la vida en aquell lloc de 

Xavier Cateura
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la gent precisament perquè 
era al peu d’una carretera 
per on hi passava molta gent. 
Els assassins no perdien el 
temps enterrant els cadàvers 
ni amagant-los, potser per-
què servissin per demostrar 
que passaven comptes amb 
els capellans, monges i gent 
de dretes, propietaris, tots tit-
llats de feixistes. Ja havien dit 
i pregonat  que passarien per 
“l’adreçador” els enemics de 
la revolució.

Les identitats i càrrecs o 
llocs que ocupaven aque-
lles persones allà executades 
eren: Jaume Serra Jordi, nas-
cut a Igualada el 1847, frare 
Dominic vicari general de la 
Diòcesi de Vic, degà de la ca-
tedral, a qui li faltava poc per 
fer 90 anys. Josep Bisbal i Oli-
veras, nascut a Sant Martí de 
Tous el 1883, que  era rector 
d’Artés i tenia 53 anys. Maria 
Badia i Flaquer, nascuda a Bi-
gas el 1903, religiosa Carmeli-
ta Calçada del convent de les 
Davallades de Vic, de nom de 
religió, Maria del Patrocini de 
sant Josep. Tenia 33 anys.

Al text gravat a la creu del 
monument que hi ha al voral 
de la carretera, encara hi po-
dem llegir: 

«A los mártires caídos por 
Dios y por España: Jaime 
Serra Jordi. Juan Lladó Oller. 
José Bisbal Oliveras. Ramon 
Clará Canals. Sor María, car-
melita calzada de Vich. Fortiá 
Pujol Ordeix [sic]. José Nogué 
Roger. Desconocido. Desco-
nocido. Sta. Margarita a las 
víctimas de 1936». 

Però qui eren aquestes al-
tres víctimes?

Joan Lladó i Oller (Iguala-
da,1882), era canonge de la 
catedral de Vic. Havia estat 
detingut el 6 d’agost i el 20 va 
ser afusellat. Tenia 46 anys.

Ramon Clarà i Canals (Vic, 
1875), aquest sacerdot va ser 
detingut el 3 d’agost i mort el 
20. Tenia 61 anys.

Fortià Pujol i Ordeig, ha-
via sigut alcalde de Torelló de 
l’octubre de 1934 al febrer de 
1936. Era membre de la Lliga. 
Va ser assassinat el 4 de se-
tembre amb 36 anys.

Josep Nogué i Roger, nas-
cut a Rupit el 1881, mort el 21 
d’agost quan tenia 55 anys. 
Era fuster i vivia al carrer de 
Sant Sebastià de Vic.

No sabem els noms dels 
dos desconeguts que figuren 
en la inscripció del monument. 
Potser alguna família encara 
els està buscant.

No fa gaire uns descone-
guts, potser aprofitant la jor-
nada reivindicativa “Alliberem 
Folgueroles”, dos dies abans, 
el 25 d’agost d’aquest any 
2022, van fer una acció contra 
aquest cenotafi en record dels 
nou assassinats en l’indret, 
avui terme de Calldetenes. Els 
autors van penjar a les xarxes 
socials un vídeo de l’acció feta 
de matinada.

Al text gravat al peu de la 
gran creu també hi podem lle-
gir: «Sta. Margarita a las víc-
times de 1936 XVI Novembre 
1941».

Qui, però, va fer aixecar 
aquella monumental creu al 

voral de la carretera, just a 
l’entrada de Sant Julià?

Doncs va ser Ignacio Pascu-
al i Pons, propietari de la casa 
de Santa Margarita, que havia 
nascut a Barcelona el 8 de ju-
liol de 1898, químic de profes-
sió pel IQS, que des de petit 
estiuejava en aquella casa 
senyorial. Encara que vivia a 
Sarrià, Barcelona, sempre va 
tenir un amor especial per la 
torre de Santa Margarita que 
havia heretat de la seva mare. 
Ignacio Pascual es va casar el 
1924 amb Carmen Mercader 
Ortega, amb qui va tenir nou 
fills. Va ser un home de fortes 
conviccions religioses, educat 
als Jesuïtes de Sarrià on hi ha 
la casa paterna.

Tenia el títol pontifici de 
marquès de Villota, que el 
papa Benet XV havia concedit 
el 1921 a la seva mare Isidra 
Pons Serra, en reconeixement 
a les obres de beneficència 
que havia fet en vida l’àvia de 
la seva mare, Dorotea de Cho-
pitea de Villota (1816-1891), 
que havia sigut una gran be-
nefactora de l’església, sobre-
tot dels Salesians i dels Jesu-
ïtes, promotora de l’església 
del Tibidabo i fundadora de 

Benedicció del monument a les víctimes. Sant Martí de Riudeperes,
16 de novembre de 1941. Foto: Melitó Casals. (AXCV).
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neficència.

Si bé a casa de la família 
Pascual en vida dels seus pa-
res rebien les infantes d’Espa-
nya, Ignacio Pascual, segons 
es pot llegir en els seus dieta-
ris inèdits, escrits en castellà 
com era costum aquells anys, 
tenia unes idees respecte a la 
monarquia i en especial sobre 
el rei Alfons XIII, molt diferents 
de la dels pares. Sovint tro-
bem anotades en el dietari, 
quan és el 23 d’abril, frases 
com aquesta escrita l’any 
1924, en plena dictadura del 
general Primo de Rivera: «Hoy 
S. Jorge, patrón de Cataluña, 
cada día más oprimida ¡Dios 
quiera que el próximo año sea, 
si puede ser, con independen-
cia!» 

Després de set anys de dic-
tadura, un nou govern monàr-
quic havia decidit convocar 
eleccions municipals, que es 
van celebrar el diumenge 12 
d’abril de 1931 i que van re-
presentar un plebiscit sobre 
la monarquia. A Catalunya les 
guanyà el partit ERC de Fran-
cesc Macià. Davant del resul-
tat, el rei Alfons XIII va decidir 
marxar d’Espanya i començà 
un exili del qual ja no tornaria.

El mateix dilluns dia 13, Ig-
nacio Pascual apuntava al seu 
dietari: «Emoción formidable 
por el triunfo republicano que 
ha sido enorme en toda Es-
paña».

Crida l’atenció, tenint en 
compte la posició social i eco-
nòmica de la seva família, com 
el 14 d’abril de 1931 el fill ano-
ta al dietari la seva alegria per 
la proclamació de la Repúbli-
ca. Més endavant també deixa 
anotada la seva satisfacció per 
l’enderrocament de la monar-
quia i la fugida del rei: «14 de 
abril, martes. LA REPUBLICA. 
Mientras noticia de proclama-
ción Republica Catalana. Por 
fin somos independientes. Or-
den completo y manifestaci-
ones delirantes. Monárquicos 

hechos polvo. Republica en 
toda forma. Orden y tranquili-
dad».

Ara bé, com tantes altres 
persones que enyoraven la lli-
bertat després d’anys de dic-
tadura i de repressió contra la 
classe treballadora, de la cul-
tura i la llengua catalana, i que 
somniava per una millora de 
les condicions de vida, quan 
va aparèixer gent armada pels 
carrers que assaltava i crema-
va esglésies i convents, as-
sassinava capellans i gent de 
dretes, les seves conviccions 
polítiques van canviar.

Quan va esclatar la guer-
ra es trobava a la seva casa 
de Sarrià amb la seva dona i 
fills. Però al veure la situació 
a la capital decideix fer mar-
xar tota la família cap a Santa 
Margarita, on arriben el 23 de 
juliol de 1936. Des d’allà es va 
assabentant de les morts de 
gent de dretes, propietaris, 
alguns amics o familiars, de 
capellans, com de la del rec-
tor de Folgueroles i d’altres de 
coneguts.

El 12 d’agost de 1936 ano-
ta al dietari: «Ahora a las 11 ¾ 
noche, oímos una docena de 
tiros (yo no los he oído) que 

han dicho eran hacia abajo S. 
Martín, luego quietud».

I l’endemà escriu: «Los tiros 
de anoche han sido que mata-
ron a 2 hombres y 1 mujer al 
lado de S. Martín, tocando la 
fita de casa, pero no dentro. 
Cuando he ido ya no estaban, 
pero si los charcos de sangre. 
Los han enterrado los 3 en un 
mismo hoyo en el cemente-
rio de S. Martín a las 7 ½ de 
la mañana. No se sabe quien 
son».

Hi va haver altres dies 
d’aquell 1936 que es van es-
coltar trets prop de casa seva. 
Com el dijous 3 de setembre, 
quan després apunta que: 
«Esta madrugada a las 2 han 
matado 1 frente a S. Martín. 
No se sabe exactamente qui-
en es».

O el 24 del mateix mes, en 
què deixa anotat que: «Anoc-
he oímos los tiros de 2 que 
mataron en casa, cerca de S. 
Martín. Ido a enterrarlos».

Al cap d’un temps, juny de 
1938, també ell va haver de 
marxar de Santa Margarita  i 
amagar-se per por de ser de-
tingut o mobilitzat per anar a 
fer obres de fortificació. Sa-
bem que des del seu ama-

Acte de benedicció del monument, el 16 de novembre de 1941.
Foto: Melitó Casals. (AXCV).
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gatall s’escrivia amb la seva 
dona, que al final també va 
haver d’abandonar la casa i 
marxar amb els seus fills. A 
Santa Margarita s’hi instal·lari-
en oficials i soldats del cos de 
l’aviació republicana, que ben 
a prop tenien l’aeròdrom de 
Vilatorta.

En acabar la guerra, o quan 
estava amagat, devia ser quan 
va decidir fer construir un mo-
nument a les persones que 
havien matat prop de la seva 
propietat. Així, el diumenge 16 
de novembre de 1941, es va 
fer la inauguració del monu-
ment que beneiria el que ales-
hores era vicari general de Vic, 
Dr. Jaume Font i Andreu, que 
al cap de tres anys seria no-
menat bisbe de Zamora i més 
tard de Sant Sebastià.

El 2 de març de 1943 les 
restes de la religiosa Maria 
Badia i Flaquer foren trasllada-
des des del cementiri de Sant 
Martí al nou convent de les 
Carmelites de Vic. També van 
traslladar a Vic les del canon-
ge Joan Lladó i Oller. Les des-
pulles de Jaume Serra i Jordi 
van ser portades a Igualada 
d’on era fill, com les de Josep 
Bisbal Oliveras.

Ignacio Pascual i Pons va 
morir a Barcelona el 30 de ge-
ner de 1988.

Aquest monument a la vista i 
a l’abast de tothom, després de 
81 anys de la seva construcció, 
ara es veu afectat oficialment 
per la llei 20/2022, sobre la Me-
mòria Democràtica, publicada 
al BOE el 20 d’octubre d’en-
guany.

Aquesta nova llei afecta les 
persones mortes o desapare-
gudes com a conseqüència de 
la guerra i la dictadura. O sigui, 
les persones d’un i altre bàndol 
enfrontats durant la Guerra Civil.

 El seu article 36è estableix 
que: «Cuando los elementos 

contrarios a la memoria de-
mocrática estén ubicados en 
edificios de carácter privado o 
religioso, pero con proyección 
a un espacio o uso público, las 
personas o instituciones titula-
res o propietarias de los mis-
mos deberán retirarlos o elimi-
narlos, en la forma establecida 
en el presente artículo».

I aquí és on es pot veu-
re afectat aquest cenotafi de 
Sant Martí de Riudeperes, avui 
Calldetenes. Personalment no 
sabem fins a quin punt cal-
dria enderrocar-lo, quan és 
precisament allò que fa molts 
anys reivindiquem: la memò-
ria d’aquella guerra de tants 
silencis. És clar que aquella 
guerra va ser civil, i aquí rau 
la gran diferència amb altres 
monòlits escapats per ciutats 
i paisatges de la castigada Eu-
ropa. Però potser, com s’ha fet 
a tants llocs, n’hi hauria prou 
per esborrar els noms de la 
pedra i que a una nova làpida 
s’ofereixi aquest monument a 
totes les víctimes de la Guerra 
Civil. A totes! Si no és que la 
creu pugui molestar...

Per acabar volem agrair a 
la senyora Glòria Montalvo i 
al seu marit Sebastià Pascual, 
haver-nos permès accedir a 
la història de la família Pascu-
al-Mercader.

Xavier Cateura i Valls
Novembre, 2022

El monument després de l’atemptat
Foto: Bernat Cedó / El 9 Nou.
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De tres a una. És com va néixer 
can Riera. Aquesta casa, situ-
ada davant per davant del Ca-
sal Núria, a l’altura del revolt de 
l’avinguda Nostra Senyora de 
Montserrat, antigament n’eren 
tres. El contractista d’obres 
Joan Riera Pallàs, originari de 
can Pere Diego (carrer de Sant 
Roc), les va comprar a la sego-
na meitat del segle XIX i hi va 
portar a terme una reforma per 
convertir-les en un únic habitat-
ge on viure amb la família, de 
vuit fills. El resultat és que si ell 
havia destacat per una exitosa 
carrera professional –amb una 
empresa que a l’època va arri-
bar al centenar de treballadors 
i encàrrecs com l’obra civil del 
cremallera de Núria, sota el pa-
raigua de la companyia Pallàs 
i Gamandé– a can Riera hi va 
pujar després una generació de 
mestres (les quatres noies) i un 
advocat, un dentista, un engi-
nyer i un arquitecte. 

Aquest darrer era el pare de 
l’aparellador i promotor Joan 
Riera Bagué (1941), que enca-
ra avui recorda els estius a casa 
els avis. Amb els seus germans 
s’hi passaven els tres mesos de 
vacances, des de finals de juny 
fins a primers d’octubre, i era un 
lloc “sempre carregat de gent, 
i sobretot jove”, la qual cosa 
acabava cridant a més joves. 
En aquell temps, als baixos del 
Casal Núria hi havia el colmado 
de la Filomena, però Riera tam-
bé té present que, quan va obrir 
el bar, a “primera hora del matí 
ens despertaven els cotxes dels 
homes que s’hi aturaven a fer el 
traguinyol sense parar el mo-
tor”.

La casa disposava aleshores 
d’unes deu habitacions i dos la-
vabos, a més a més de jardí i un 
hort. De bestiar tenien gallines, 
conills, algun porc i vaques que 
més endavant van canviar per 
cavalls. Se’n cuidava sobretot 
en Vicenç de cal Carreter. 

Encara lligada
al mateix cognom
De Joan Riera Pallàs, Can Riera 
va passar al primogènit, Josep 
Riera de Reguer, arquitecte mu-
nicipal de Sant Julià i poblacions 
com Manlleu, Ripoll, Taradell, 
Vilanova de Sau o Arbúcies, 
a més a més de qui va disse-
nyar cases emblemàtiques del 
poble, entre les quals can Ser-

ra, can Comella o can Planas. 
Quan ell va morir, va deixar la 
propietat en herència al seu fill 
Josep Maria Riera, també ar-
quitecte, que hi va tirar enda-
vant una nova tongada d’obres 
per renovar-la i acomodar-la als 
nous temps. Actualment hi con-
tinua vivint la seva esposa i una 
de les filles.

Txell Vilamala

Can Riera actualment i en dos moments històrics: quan s'hi muntava un altar 
per la processó de Corpus (1965) i la proclamació del Doctor Guerra com a fill 
adoptiu de Sant Julià de Vilatorta (1916).
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Les fonts del nostre entorn

Passat el casal de Puigsec, 
el camí de roca sedimentària 
que s’enfila cap al mones-
tir de Sant Llorenç s’aferra a 
l’escorça de la terra, com la 
crosta que cura una ferida, 
envoltat d’un bosc de roures, 
alzines i pins pinyoners, que 
estenen les seves branques al 
cel per recollir l’escalfor dels 
últims raigs de sol de tardor 
abans no arribi l’hivern.

Rocs i restes fòssils de 
temps molt llunyans s’escros-
tonen d’aquest conglomerat 
petri a causa de les inclemèn-
cies del temps i s’escampen 
fragmentats damunt d’aquest 
recorregut de pell aspra i rús-
tega. Males herbes i petits 
matolls malden per subsistir 
malgrat la poca pluja i s’arra-
pen amb força a les fissures 
de l’estèril pedregar. Se sent 
l'olor de farigola.

Per la banda de ponent, un 
mur de pedra seca flanqueja 
el camí custodiant els camps 
de conreu que acull al seu 

La font dels Teulers
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interior. Bastit únicament per 
pedres, sense cap mena de 
morter que les uneixi, persis-
teix tossut, fidel a la seva tas-
ca malgrat el pas dels anys. A 
trossos sencer, a trossos mig 
abatut, s’estén al llarg d’un 
bon tram del trajecte fins que 
tomba sobtadament per ce-
nyir-se al traçat de la finca, on 
s’ubicava antigament el mas 
de can Joanic, ara ja derruït.

Un senderol irromp enmig 
del bosc i es manifesta cada 
vegada més definit a mida 
que avança cap endins. Rou-
res i pins de gran alçària, ofe-
gats per heures enfiladisses 
que abracen fermament la 
seva escorça, creixen predo-
minantment en el primer tram 
del camí que transcorre planer 
cap a la font. El vessant dret 
del camí es desenvolupa amb 
un fort pendent cap avall fins 
al llit del torrent, ara eixut, que 
escorta en tot moment el seu 
traçat. Encatifat de fullam sec, 
es refia de la pluja per poder 

acomplir amb la seva labor 
portadora de cabal d’aigua.

El gruny proper d’un sen-
glar fa palesa la seva presèn-
cia i confirma que els rastres 
del terra, somogut i remenat 
amb el musell, trobats al llarg 
del camí, son seus. De mica 
en mica el terreny varia la seva 
aparença per convertir-se en 
un bosc ple boixos, folrats de 
molsa i devorats per la plaga 
papallona, i una legió d’ave-
llaners que baden les seves 
branques rectes i verticals en 
ventall, i t’escorten a banda i 
banda del camí com paladins 
defensors d’aquest paratge 
màgic. A mida que t’apro-
pes a la font, el camí s’enfila 
lleugerament i ve de pujada. 
Bolets de soca creixen da-
munt troncs abatuts, i petits 
arbustos de galzeran pigmen-
ten amb el vermell de les se-
ves baies els diferents tons de 
verd del paisatge.

La font rau aixopluc d’una 
borda encastada a la marge-
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Parcs en concert amb
Sandra Montfor i Mar Pujol

Consorci Guilleries-Savassona

El dissabte 10 de setembre passat, el parc de les Set Fonts va 
ser l’escenari de la primera participació de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona en el programa Parcs en concert, un cicle 
musical anual que es desenvolupa als parcs i espais naturals 
protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Bar-
celona. En aquesta ocasió ho va fer de la mà de Sandra Montfort 
i Mar Pujol. La jove cantant valenciana, membre del grup Mara-
la, va presentar el seu projecte en solitari Niño Reptil Ángel, un 
disc que cavalca entre la música tradicional, la d’avantguarda i 
l’electrònica amb visos de música clàssica, flamenc, de la músi-
ca d’arrel i del pop. L’autora es va posar el públic a la butxaca 
explicant les cançons i convidant a cantar al públic que hi va 
anar a escoltar-la. Mar Pujol, cantant autodidacta del Lluçanès, 
va interpretar els seus propis temes acompanyats de la guitarra. 

El cicle Parcs en concert presenta un seguit de propostes mu-
sicals de gran qualitat en què la música entra en diàleg amb l’en-
torn natural. Concerts a l’aire lliure i propostes artístiques que 
transiten per estils diversos, des de la música d’autor, al folk, el 
pop i la cançó mediterrània i d’arrel. El programa acull tant ac-
tuacions musicals com recitals poètics acompanyats de música 
tot convertint-se en un espai de transversalitat artística. Un cicle 
en què la veu humana és la protagonista principal. El més natu-
ral dels instruments ens acompanya a conèixer pinedes i vinyes, 
rouredes, fagedes i alzinars. Concerts enmig d’escenaris únics, 
els espais naturals i patrimonials que configuren la nostra geo-
grafia, una geografia humana i natural enllaçada per la música.

nada del bosc com si fos un 
refugi tronat, solitari enmig 
d’una natura ufanosa i fèrtil. 
Amb un sostre de volta, reco-
berta de rajols, preserva una 
espluga on l’aigua de la deu 
traspua de la roca calcària 
per forjar una talla escultural 
d’estalactites i pilars de tosca, 
molt similars a les columnes 
salomòniques dels retaules 
barrocs. Quan la pluja s’escau 
abundosa, aquesta balma, 
mig natural, mig edificada, 
s’omple a vessar d’aigua fins 
que sobreïx per l’única ober-
tura que troba, en forma de 
finestra, i s’atansa cap al tor-
rent fins que s’hi fon.

Un travesser de fusta, cla-
vat damunt el llindar, ens reve-
la el seu nom: Font dels Teu-
lers. Segurament anomenada 
així per la seva proximitat amb 
un antic forn de teules, ara 
colgat per la frondositat del 
bosc, que cremava prop de 
Puigsec. Els teulers, de ben 
segur, hi sadollaven la set, i 
es refrescaven de la calor del 
forn amb la seva aigua.

S’ubica en un entorn il·lusori 
i fantàstic, on segurament les 
dríades protectores del bosc, 
invisibles als nostres ulls, te-
nen cura de mantenir i preser-
var l’equilibri natural d’aquest 
indret tan captivador.

En refer el camí de torna-
da cap al poble, la façana 
del mas Puigsec es retalla or-
gullosa davant meu, dalt del 
turó, flanquejada de xiprers. 
Cap i senyora d’aquestes ter-
res, rep els darrers raigs de la 
posta i reflecteix els seus co-
lors ataronjats als arcs de la 
porxada modernista. Un cop 
la nit s’apodera de l’entorn, 
un munt d’animalons silves-
tres es desvetllen i campen al 
seu albir emparats per la fos-
cor i, si feu atenció i teniu sort, 
potser us sorprendreu amb el 
cant suau i encisador d’algu-
na fada.

Xevi Pona
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Sant Julià de Vilatorta: el municipi dels tres eixos de l’Espai Activa’t
Espai Activa't

El projecte dels Espais Activa’t 
va néixer amb una perspectiva 
comunitària per a donar res-
posta a les inquietuds d’oci, 
formatives i de cura del ben-
estar de la gent gran dels mu-
nicipis, però també a persones 
més joves amb disponibilitat 
de temps lliure. Són punts de 
trobada de persones que dis-
posen de temps per compartir 
i aprendre mútuament, amb 
l’objectiu de millorar el seu 
benestar físic, cognitiu i emo-
cional. Aquests grups tenen el 
suport de professionals espe-
cialitzas. És un projecte inclu-
siu que dona resposta a les di-
ferents fases de l’envelliment 
centrat en les necessitats de 
cada persona.

Dins del projecte, es distin-
geixen tres eixos que respo-
nen a les diferents etapes de 
l’envelliment. A Sant Julià de 
Vilatorta es disposa dels tres 
eixos del servei:

Eix 1: Grups oberts
de participació activa

S’hi organitzen tallers a pro-
posta de les persones parti-
cipants, en funció dels seus 
interessos, com ara sessions 
monogràfiques (cuina, cine-fò-
rum, noves tecnologies), ac-
tivitats intergeneracionals, 
conferències temàtiques, visi-
tes culturals, intercanvis amb 
altres municipis, caminades, 
tallers de lectura, escriptura, 
balls en línia, etc.

Cada trimestre es fa una 
assemblea on es recullen les 
propostes de les persones 
participants. 

El projecte és paral·lel al tre-
ball de les juntes dels casals, 
i es treballa col·laborativament 
però de manera autònoma.

La infraestructura que es 
fa servir és, generalment, la 
del Casal Font Noguera. Tot 
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i que també es fan activitats 
en altres emplaçaments mu-
nicipals. En aquest aspecte, 
es pretén empoderar a les 
usuàries per definir com volen 
passar les estones lliures, què 
volen aprendre, què poden 
aportar a la societat i de quina 
manera poden agrupar-se per 
combatre la soledat. 

Eix 2: Tallers de benestar
Grups estables on es tre-

balla setmanalment l’estimu-
lació cognitiva amb tallers de 
memòria i reminiscències, i la 
psicomotricitat a través de la 
gimnàstica. Aquests tallers 
estan pensants per mantenir 
la ment i el cos actius, en un 
format més acurat i adaptat a 
les necessitats de cada inte-
grant del grup. Les activitats 
d’aquest eix s’ubiquen al Cen-

tre de Serveis ubicat al costat 
del Casal Font Noguera.

Eix 3: Grups de promoció
de l'autonomia personal i 
atenció a la dependència

Tallers adreçats a persones 
en situació fràgil de salut que 
poden o no tenir dependència 
reconeguda, on s’organitzen 
activitats per promoure i man-
tenir la seva autonomia perso-
nal, i donar suport als cuida-
dors familiars. Les activitats 
s’adapten als interessos i ne-
cessitats de cadascú per tal de 
treballar sempre amb el model 
d’atenció centrat a la perso-
na i les voluntats de l’usuari. 
Aquest eix disposa de servei 
de menjador. De la mateixa 
manera que a l’eix 2, aquestes 
activitats es realitzen a l’edifici 
que hi ha al costat del casal.

Eix 1

Eix 2-3
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Aquesta tardor hem cuidat el 
jardí per deixar-lo a punt per 
l’hivern, hem fet sortides i pas-
sejades pel municipi, tallers de 
memòria orals i escrits, remi-
niscència i tallers creatius, en-
tre d’altres propostes.

El 3 de novembre passat ens 
van visitar els alumnes de l’Es-
cola Bellpuig per compartir una 
activitat ben bonica. Nosaltres 
els vam preparar unes endevi-
nalles de tardor i ells havien de 
trobar el dibuix de cada res-
posta amagat entre els usuaris 
del centre. Per la seva banda, 
els nens i nenes ens van de-
mostrar les seves habilitats 
manuals elaborant de forma 
compartida unes banderoles 
per decorar el centre.

Darrerament hem fet un ta-
ller de suport per entendre les 
malalties degeneratives adre-
çat a persones afectades i els 
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Club de Lectura
Dimarts, 18 d’octubre, vam 
tenir el plaer de poder com-
partir impressions amb Mer-
cè Saurina, autora dels dos 
llibres que havíem llegit prè-
viament. Un, es titula «Com 
llunes de Saturn» i l’altre,  
«Rèquiem per a contrabaix».

El primer, a través d’un vi-
atge cap a la Bretanya que 
fan mare i filla, Alegria i Laia,  
afloren els records d’un pas-
sat dolorós, amb guerra i 
l’exili dels pares a Argelés; i 
tot anant i tornant d’aquests 
records també, Alegria ens 
parla de la seva història i del 
seu gran amor frustrat que 
l’acompanya tota la vida. El 
segon, ens parla de com una 
persona, home en aquest 
cas, pot trastocar la vida 
d’una dona que tenia una 
vida encarrilada i promete-
dora;  dels maltractaments fí-

sics i psicològics que pateixen 
mare i filla petita i la inutilitat 
d’una justícia cega.

L’autora ens va dir que a ella 
el que més l’interessava són les 
emocions i els sentiments de 

les persones, i això és el que 
queda reflectit en aquests 
dos llibres tan interessants, 
ben escrits i amb un vocabu-
lari molt ric.  

Neus Abella

seus familiars. Aquesta pro-
posta va sortir de la necessi-
tat d’entendre millor l’evolució 
d’aquestes malalties. 

A més de compartir experi-
ències amb les escoles del 
municipi també fem altres pro-
jectes com són els tallers es-

pecífics per treballar els sentits 
i l’activitat de musicoteràpia a 
càrrec del nostre gran voluntari 
en Cinto Espejo.

Us desitgem un Bon Nadal 
fent-vos arribar les nostres il-
lusions i ganes de tirar enda-
vant!

Cinto Espejo, cantant i fent cantar als usuaris de l'Espai Activa't
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EL TEU TÈCNIC DE CAPÇALERA
Carrer de la Indústria, 30

Polígon industrial la Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 616 844 735

mail: sesart22@hotmail.com

Recorda!

SERVEI
DE TAXI
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El dijous 20 d'octubre passat 
es va fer l'acte de Constitució 
del Consell d'Infants 2022-
2023 a la sala de plens de 
l'Ajuntament. Hi van assistir 
els nous consellers i conselle-
res, els que continuen, que ja 
fan 6è i la regidora de cultura 
Cristina Suñén. També es va 
convidar als exconsellers/es, 
a les famílies i a les mestres 
de les escoles del Bellpuig i El 
Roser.

Al nou Consell s'hi han incor-
porat vuit persones que durant 
l’acte van exposar les seves 
idees i iniciatives. La regidora 
els va donar la benvinguda tot 
destacant la importància del 
càrrec. Els antics consellers 
van mostrar una imatge de 
com seria la cabana que van 
proposar instal·lar en un arbre 
de les Set Fonts. La regidora 
i la tècnica de Joventut van 
comentar que és possible que 

El dilluns 7 de novembre es 
va fer el taller de cuina sen-
se pares amb l’objectiu de 
conscienciar la joventut so-
bre l’alimentació equilibrada i 
al mateix temps ensenyar-los 
diferents i divertides maneres 
de menjar de forma saludable. 
Després d’una petita expli-
cació sobre els aliments, els 
nutrients i la importància del 
seu equilibri en els àpats, els 
participants es posaren el da-
vantal i començaren a cuinar 
un menú complet seguint les 
indicacions de la dinamitzado-

Constituït el Consell d'Infants 2022-2023

estigui enllestida abans de fi-
nal d’any i que complirà totes 
les normes de seguretat.

Per acomiadar l'acte es 
fer l'entrega de diplomes als 
ex-consellers/es -que ja han 
començat ESO-, amb unes 

paraules d'agraïment per la 
tasca feta durant el curs 2021-
2022. Esperem que el nou 
Consell vingui carregat d’ide-
es i propostes per millorar el 
poble de Sant Julià des dels 
ulls dels infants!

Horari
El Punt Jove Tortí ha arrencat nou curs amb l’horari habitual: dilluns i 
dimecres de 5 a 8 de la tarda. No obstant, de cara el segon trimestre 
hi haurà alguns canvis i només s’obrirà els dimecres fins a nou avís.

Taller de cuina sense pares
ra del taller. El menú constava 
d’un primer plat de mongetes 
verdes amb sofregit de ceba 
i tomàquet amb un ou poc-
hé, un segon plat de rissot-
to de pollastre amb bròquil i 
unes broquetes de fruita per 
postres. L'experiència va es-
devenir una bona manera per-
què els i les joves provessin 
allò que havien cuinat. Malgrat 
que alguns participants van dir 
que alguns d’aquests aliments 
no els agradaven es van sor-
prendre del bon gust que te-
nien tots els plats!
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Taller d'autodefensa feminista
El diumenge 27 de novembre passat es va fer el taller d’au-
todefensa feminista impartit per Clarissa Fontana que va ex-
plicar aspectes d’autodefensa personal sobretot encarada en 
aquelles agressions cap a les dones. Es va practicar algunes 
tècniques d’autodefensa més físiques i es van donar indicaci-
ons teòriques per tenir autocontrol i gestió en moments de por 
i situacions de perill per pensar i actuar de forma més clara i 
coherent. També es va parlar de la prevenció i de les accions 
que es poden fer per evitar una agressió davant de situacions 
o persones. 

El taller estava destinat a noies i dones de més de 12 anys i 
s’organitzava en el marc de commemoració del 25N, Dia inter-
nacional de l’eliminació de la violència contra les dones. L’acte 
va servir per fer una reflexió conjunta sobre la importància dels 
continguts treballats i les participants coincidien que aquest 
tipus de tallers s’haurien d’impartir des de primària. 
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Sortida a PortAventura
El dissabte 26 de novembre va sortir de Sant Julià de Vilatorta 
un bus carregat de 50 joves en direcció a PortAventura World. 
Allà ens van trobar amb altres busos de diferents municipis 
d’Osona. La sortida va ser compartida amb joves de Folgue-
roles, Calldetenes, Vilanova de Sau, Tavèrnoles, Santa Eugè-
nia de Berga, Centelles, Montesquiu i Sant Quirze de Besora. 
Els més de 200 joves van passar un bon dia al parc ambientat 
amb decoració nadalenca. Va ser una jornada molt gratificant 
gràcies al bon temps i de les poques cues per gaudir de les 
atraccions amb emocions fortes! 

Borsa de 
classes de
reforç i cangurs
Des de fa uns anys el Punt 
Jove Tortí compta amb una 
borsa de treball per a joves 
que vulguin oferir classes de 
reforç i servei de cangur a les 
famílies del poble.

Aquesta borsa es renova 
i s’actualitza constantment. 
Recentment s’han incorpo-
rat nous joves interessats en 
buscar una feina per comen-
çar la seva vida laboral. Una 
bona oportunitat per iniciar el 
seu currículum i  guanyar ex-
periència en aquest àmbit. 

El Punt Jove Tortí fa el pa-
per d’intermediari entre els jo-
ves que s’hi apunten, recollint 
les dades necessàries, i les 
famílies interessades en rebre 
algun d’aquests serveis.

La borsa és oberta tot l’any 
de manera que s’hi pot apun-
tar sempre que ho vulgui i/o 
necessitin. Així com també, 
les famílies poden recórrer al 
recurs en cas de necessitar 
algun dels seus serveis. 

Per més informació so-
bre la borsa i els serveis que 
oferix us podeu adreçar al 
Punt Jove Tortí els dilluns i 
dimecres a la tarda o bé ens 
podeu escriure a través del 
correu, el whatsapp o l’insta-
gram. 
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Jove Tortí
i què ofereix
El Punt Jove Tortí és un servei 
que pretén donar resposta a 
les inquietuds que puguin tenir 
els i les joves i lidera les políti-
ques de joventut del municipi 
(coordinant els projectes mu-
nicipals i comarcals). 

Des del Punt Jove Tortí 
s’ofereixen serveis d’orienta-
ció i assessorament en temes 
laborals, de mobilitat, acadè-
mics i d’habitatge. Així com 
també un acompanyament 
en totes aquelles propostes, 
neguits o interessos dels i les 
joves. El Punt Jove Tortí orga-
nitza tallers, activitats dinamit-
zades i propostes pensades 
per i des del jovent del poble 
i està obert a acollir aquelles 
iniciatives juvenils promocio-
nant-les i donant-los suport. A 
ca l'Anglada també hi trobareu 
l’Espai Jove, un lloc per a tots 
i totes les joves a partir de 12 
anys (1r d’ESO) on podeu ve-
nir amb amics/amigues.

A reveure!
I és que tot i el caliu dels i de 
les joves durant les tardes del 
Punt, del gran teixit que hem 
anat formant i de les coses 
que hem après juntes durant 
aquest temps, he decidit tan-
car aquesta etapa i marxar un 
temps a veure món.

Nou curs d'Esport amb valors
L’activitat Esports amb valors (EVAL) dinamitzada conjuntament 
amb l’Associació Esport amb Valors es fa cada divendres a la 
tarda de 2/4 de 6 a les 7, a la pista esportiva de sant Roc i és 
adreçada a infants i a joves a partir de 8 anys 

La metodologia de l’activitat es basa amb la del futbol callejero 
originari d’Argentina que es compon de tres temps. El primer per 
dialogar sobre els esports o jocs que es vol fer durant la sessió i 
s’estableixen les normes. En aquesta fase pren valor la paraula i 
la participació dels nois i noies. En el segon temps es desenvolu-
pa el joc pactat i les seves normes. El tercer temps serveix per fer 
una valoració conjunta del joc i de les normes pactades.

Actualment comptem amb un bon grup d’infants i joves ins-
crits, amb presència força igualitària de nens i nenes. L’activitat 
és totalment gratuïta i voluntària i requereix inscripció prèvia, que 
es pot fer a l’Ajuntament. Animem a tots els infants i joves a par-
ticipar-hi!

Per aquest motiu, em vull 
acomiadar de tots i totes les 
joves que heu passat pel Punt, 
pels projectes de joventut com 
el Camp Tortí, l'EVAL, les sorti-
des a PortAventura, i tots i to-
tes les que en algun moment 
hem coincidit en alguna altra 
activitat de joventut. 

Ha estat un plaer treballar 
amb vosaltres i conèixer de 
més a prop la joventut més 
adolescent de Sant Julià. Sou 
unes persones molt grans que 
podreu fer un munt de coses. 
Us animo a formar part de to-
tes les iniciatives que involu-
crin el vostre col·lectiu de per-
sones joves i no deixar morir 
la participació de la joventut 
a Sant Julià, ja que d’aquesta 
manera, podreu lluitar per les 
vostres inquietuds i interessos. 

Ha estat complicat, en 
molts moments, arribar a vos-
altres i animar-vos a participar. 
Tot i així, considero que al final 
he acabat coneixent i acos-
tant-me a un gran nombre de 
joves dels quals he conegut i 
après un munt de coses. Així 
doncs, us animo a continu-
ar participant als projectes, a 
anar al Punt i conèixer la pro-
fessional de joventut que ocu-
pi el meu lloc i sobretot, ser 
presents dins del poble per fer 
sentir la vostra veu en tot allò 
que voleu i creieu. Moltes grà-
cies per aquest temps i molta 
sort a tots i a totes en el vostre 
camí. 

Maria Cunill
Tècnica de Joventut

de l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta
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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

NADAL: TANCAT
SANT ESTEVE: OBERT A PARTIR DE LES 6 DE LA TARDA

DIES DEL SALÓ DE NADAL (27, 28 i 29): OBERT TOT EL DIA
 

ET FEM EL MENJAR
PER AQUESTES FESTES DE NADAL.

ENCARREGA'L!

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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El dia 1 de gener propers, a les 
6 de la tarda i amb el títol ‟Un 
Nadal de cine” la coral Cants 
i Rialles oferirà un concert al 
Saló Catalunya en què s’inter-
pretaran cançons de cinema i 
nadales. A més de celebrar el 
Nadal, aquest concert s’em-
marca dins de la programació 
per commemorar els 25 anys 
de la coral. Per aquest motiu 
estarem encantats de comp-
tar amb la col·laboració i pre-
sència d’antics membres de 
la coral. Al final del concert es 
farà un sorteig de diferents pa-
neres.

Com a acte de celebració 

Coral Cants i  Rialles

del 25è aniversari, el 2 de juliol 
passat vam fer un altre con-
cert al parc de les Set Fonts 
on també hi van participar ex-
cantaires i va tenir una bona 
assistència de públic. Aprofi-
tant l’avinentesa es va fer un 
emotiu record als cantaires 

que ja no són entre nosaltres 
i es va entregar un obsequi 
commemoratiu als familiars. 
En aquest acte ens va acom-
panyar el Cor de la parròquia 
de Montserrat, de Torelló.                   

Anna Garcia
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L’Esplai Serrallonga ha tornat a 
engegar un any més amb nous 
monitors i monitores i amb 
moltes ganes de tirar endavant. 
L’activitat de l’esplai va co-
mençar el cap de setmana del 
19 de novembre, després de 
fer un conjunt d’activitats per 
promocionar-se. Enguany, s’ha 
anat a les escoles del poble a 
presentar l’esplai tot proposant 
als infants diferents jocs i acti-
vitats. Per altra banda, també 
s’ha organitzat una activitat 
oberta per tal d’animar als in-
fants del poble a participar-hi. 
Un cop fet aquesta primera 
part de promoció, l’activitat 
regular va començar diverses 
activitats on infants i monitors 
i monitores es van poder pre-
sentar i conèixer. 

L’esplai és una entitat de 
lleure on hi poden participar els 
infants a partir del 6 anys (1r de 
primària) on s’hi duen a terme 
activitats, excursions i sortides 
tot treballant valors i fent tei-
xit amb el poble. Ens trobem 
a l'antic Escorxador cada dis-
sabte a la tarda de 2/4 de 5 a 7. 

Tot i establir un període 

Esplai Serrallonga

d’inscripcions els infants que 
es vulguin integrar l’esplai, 
poden apuntar-se a qualsevol 
època de l’any omplint un full 
d'inscripció i portar la docu-
mentació requerida: còpia del 
DNI, targeta sanitària i carnet 
de vacunes. La quota de l’Es-
plai és anual i té un cost de 40€ 
i de 30€ en cas d’haver-hi ger-
mans i germanes. 

Per altra banda, en cas de 
voler formar part de l’equip de 
monitors i monitores, l’Esplai 
Serrallonga té les portes ober-

tes a qualsevol  persona major 
de 16 anys (amb títol o sense 
de monitor) a venir a participar 
a l’entitat. Les tasques de mo-
nitoratge es basen en la planifi-
cació d’activitats, acompanyar 
els infants durat l'esplai i i so-
bretot, fer molta pinya i passar 
una bona estona junts.

Si us interessa us podeu po-
sar en contacte amb l’equip de 
monitoratge a través del cor-
reu esplaiserrallonga@gmail.
com o de l’instagram @esplai-
serrallonga
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Cada primer de maig tenim per costum fer una 
trobada els casals de Taradell, Santa Eugènia 
de Berga, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià. 
Enguany l’hem fet al nostre poble ja que a l’any 
2020 tocava fer-la aquí i que per culpa de la pan-
dèmia es va haver d’anular la d’aquell any i la del 
2021. Va ser una gran trobada de germanor que 
va  reunir més de 100 persones al pati del casal.  
Després d’un bon esmorzar, la coral Cants i Ri-
alles va oferir un petit concert en el que també 
hi participaren alguns caramellaires que també 
eren a la trobada.

El 16 d’octubre passat vam celebrar la Diada 
del Soci i l’Homenatge a la Gent Gran que tam-
poc es feia des del 2019. L’acte, que va comptar 
amb una nodrida participació, va ser de reco-
neixement a totes les persones que van entrar a 
la vuitantena durant els anys 2020, 21 i 22, així 
com també a la Pepeta i l’Humberto, que són els 
socis de més edat de la nostra entitat, després 
dels homenatjats en anys anteriors. El restaurant 
del casal ens va servir un excel·lent dinar i com a 
sobretaula el professor Ginestet ens va fer pas-
sar una bona estona amb els seus números de 
màgia. Per acabar la diada es sortejaren diversos 
productes cedits generosament per la farmàcia i 
òptica Comas i uns socis del casal.

Una altra activitat que no podem deixar perdre 
és la castanyada que vam fer el dissabte dia 5 
de novembre. Com que feia pocs dies que ha-
víem convocat el dinar de la Diada del Soci, en 
aquesta ocasió vam proposar un berenar que va 
anar acompanyat de les castanyes cuites pels 
nostres socis habituals i els panellets que la pas-
tisseria Crossandra ens ofereix cada any. L’any 
vinent procurarem de tornar a fer el dinar.

Aquest any hem  pogut fer tots els campio-
nats programats en el calendari, competicions 
que han tingut molt bona participació. I en els 
campionats comarcals, organitzats pel Consell 
Comarcal  d’Osona els nostres equips van ser 
els guanyadors dels campionats de billar i de pe-
tanca. Precisament la festa de cloenda d’aquest 
últim torneig es va fer a la nostra seu i va comp-
tar amb la participació d’uns 90 petanquistes.

En aquest apartat d’èxits cal destacar que una 
de les nostres sòcies va quedar classificada en 
segon lloc en la primera trobada de Rummikub 
a nivell comarcal en el que hi participaren 12 ca-
sals amb un total de 48 participants. 

Enhorabona a totes les persones que han fet 
possible aquestes victòries col·lectives del nos-
tre casal i us animem a fer-vos-en socis si encara 
no ho sou. Entre tots fem poble.

Bon Nadal.

Casal d'Avis Font Noguera
en
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Després de dos anys de pan-
dèmia la colla Gegantera de 
Sant Julià de Vilatorta i Vila-
lleons hem reprès l’activitat. 
Aquesta Festa Major passada 
vam poder celebrar la nos-
tra trobada gegantera que, 
tal com vàrem dir a la revista 
anterior, ha estat més redu-
ïda però que ens ha carregat 
d’il·lusió per tornar a passejar 
els gegants per tot Catalunya. 
Com a novetat hem tingut la 
incorporació del nou gegantó, 
en Fèlix, una peça rellevant i 
essencial per millorar la co-
hesió de la colla, i així petits i 
grans ballar amb unes figures, 
que no deixen de ser la repre-
sentació del nostre municipi 
quan anem a altres poblacions 
catalanes.

Quan celebrem la nostra 
trobada o fem sortides en al-
tres municipis, o participem 
en actes i diades ens complau 
molt veure que els infants i no 
tant infants queden hipnotit-
zats contemplant la gran va-
rietat de gegants i la cultura 
gegantera. Bona part de l’en-
cant és gràcies el so inconfu-
sible de les gralles i tabals, un 
acompanyament imprescindi-
ble del gegants.

Actualment no tenim un 
gran grup de grallers i taba-
lers, tot i que n’havíem tingut 
anys enrere. La nostra il·lusió 
seria tornar a formar un grup 
de músics i així en Pàmfil, 
l’Elisenda i en Fèlix ballarien al 
seu so. Si teniu ganes de tocar 
la gralla, un tambor, el bombo, 
etc. només ens ho heu de dir, 
segur que entre tots podem 
fer que aquesta petita il·lusió 
es converteixi en realitat.   

   Des d’aquí també volem 
agrair a l’empresa Onnera 
Laundry bcn, que ens va con-
vidar a celebrar el seu cente-
nari amb una gran diada parti-
cipativa. Ens  omple d’alegria 
que una empresa privada pen-

Colla Gegantera

si amb els gegants del muni-
cipi per una celebració tant 
important. Això vol dir que fem 
la feina correctament i que en 
Pàmfil i l’Elisenda son cone-
guts a tot arreu. 

Ja sabeu i no ens cansarem 
de dir que tothom estar con-
vidat a formar part de la colla 
Gegantera. Podeu contac-

tar amb nosaltres a través de 
gegantersdesantjulia@gmail.
com, amb qualsevol membre 
de la colla o si voleu enviar 
algun watts també podeu al 
650156516 (Mia) i amb molt 
de gust us informarem de tot 
el què vulgueu saber.      

Colla Gegantera
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Aproximadament cada mes rebem un missatge 
de WhatsApp d’en Bafoday Samateh, qui ens 
gestiona i ens fa el seguiment dels projectes a 
Jali. L’últim que hem rebut fa un repàs dels pro-
jectes que hi tenim engegats:

1. El projecte de costura va bé. La gent de Jali 
està contenta comprant uniformes escolars pels 
seus fills perquè els alleugereix les despeses fa-
miliars.

2. El projecte de la biblioteca no s’ha comple-
tat i té algun retard. Properament es construirà el 
sostre.

3. El tractor està essent molt utilitzat per qual-
sevol tipus de tasca. Està en molt bones condici-
ons i funciona molt bé.

4. Les dones estan debatent sobre què fer amb 
els diners que guanyen amb el tractor. Hi ha la 
proposta de començar un negoci de venda de 
menjar però encara s’han de fer algunes gestions 
amb el mercat.

5. El dia de neteja a Jali ha estat molt efectiu. 
Us adjunto una foto. El joves del poble proposen 
de fer uns contenidors pels neumàtics de motos, 
cotxes i per qualsevol tipus de plàstic. 

El dia que fem junta d’Abaraka Bake llegim 
el missatge i el comentem. Prenem consciència 
de les coses que fem, solucionem problemes i 
ens animem a tirar-los endavant. Llavors agafem 
el mòbil i contestem: “ Molt bé Bafoday, seguim 
així. Com ho veus si proposem fer...”

Tota la informació de l’associació es pot trobar 
al blog: 
abarakabake.blogspot.com.es
abarakabake@gmail.com

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta–Jali

Abaraka Bake

Un missatge de WhatsApp

El divendres 4 de novembre passat van co-
mençar els assajos de caramelles. Aques-
ta temporada arriba amb la novetat que en 
Sebastià Bardolet, professor de l'Escola de 
Música i Conservatori de Vic i músic molt 
conegut i reconegut a la comarca, s'afegeix 
a la direcció musical juntament amb en Manel 
Marsó. En canvi, ens deixa en Jofre Bardolet, 
a qui estem molt agraïts pels anys que ens ha 
dedicat i ara li desitgem molts èxits en el seu 
caminar pel món de la música.

També hem de celebrar la consolidació 
dels caramellaires que es van incorporar l'any 
passat i la incorporació d'almenys tres nous 
membres enguany, la qual cosa rejoveneix 
decididament el cor de caramellaires. La vi-
gència i el futur de la nostra tradició queda 
representada també en el nou mural que en-
galana l'entrada del poble, obra de l'artista 
Mateu Targa, que ha estat una sorpresa per 
a l'entitat.

El calendari previst per aquest any és el se-
güent: assaigs de caramelles del 4 de novem-
bre al 15 de desembre i del 13 de gener al 14 
d'abril; passant de caramelles Diumenge de 
Pasqua, que enguany s'escau el 9 d'abril, i As-
semblea General i dinar de comiat el dissab-
te 13 de maig. També participarem a l'Aplec 
caramellaire que organitzarà l'Ajuntament de 
Sant Julià el diumenge 16 d'abril de 2023.

Fora del calendari de caramelles, aquesta 
temporada també col·laborarem amb la Par-
ròquia de Sant Julià a la Missa del gall -la nit 
de Nadal- i la missa de Sant Julià -enguany 
el 8 de gener- cantant l'ofici "Iesus Salvator". 
També hi serem per la processó Mont-i-calvari 
del Divendres Sant, per cantar l'"Stabat" i el 
"Iesus". Aquestes peces musicades pel com-
positor vilatortí Ramon Victori ja formen part 
del patrimoni musical del poble.

Aquesta col·laboració és possible amb la 
participació voluntària d'un grup de carame-
llaires i està oberta persones de fora del cor 
que tinguin ganes de cantar-les i s'hi vulguin 
afegir en aquestes dates tan assenyalades. 
Durant el mes de desembre, i en els dies pre-
vis a Setmana Santa, organitzarem assajos 
per repassar i aprendre-les. Demanem a totes 
les persones que hi estiguin interessades que 
es posin en contacte amb nosaltres mitjan-
çant l'adreça info@caramellesvilatorta.cat.

Caramelles del Roser
en

tit
at
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Ja hem començat
la temporada d'assajos
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L'audició de tardor
A punt d’acabar el 2022, estem con-
tents d'haver recuperat en un 80% la 
nostra programació habitual. L'Agru-
pació Sardanista de Sant Julià de Vi-
latorta es va veure molt afectada per 
la pandèmia i de mica en mica anem 
tornant a la normalitat amb petits 
canvis.

L'audició de tardor, la darrera 
d’aquest any, es va fer el diumenge 6 
de novembre al pavelló amb l’assis-
tència de més de 120 persones que 
van ballar les nou sardanes de set ti-
rades, interpretades per la cobla Llu-
ïsos.

El concert de Nadal
El tradicional Concert de Nadal, que 
enguany arriba la 29a edició, es farà 
a les 6 de la tarda del diumenge 18 
de desembre. Anirà a càrrec de la co-
bla La Flama de Farners amb un re-
pertori triat especialment per aquesta 
ocasió, amb sardanes i peces d’aires 
nadalencs

Aquest concert es va crear per 
agrair als nostres socis el suport in-
condicional que donen a l’entitat. Per 
aquest motiu tenen l’entrada gratuïta 
cada any, des del primer concert.

Us esperem a tots per compartir 
una vetllada de germanor amb sar-
danes i música i desitjar-vos perso-
nalment, tota la junta, un bon Nadal i 
feliç any nou!

Les sardanes
de l'any que ve
La programació del 2023 torna a ser 
com la d’abans de la pandèmia, re-
cuperant així el 100% de l’activitat, 
amb petits canvis per garantir-ne la 
seva viabilitat econòmica. El preu de 
contractació de les cobles cada any 
és més car i hem d’anar adaptant el 
nostre pressupost per poder assolir 
l’objectiu de mantenir les sardanes i 
la música de cobla, ben viu al nostre 
municipi.

Calendari sardanista 2023
Diumenge, 8 de gener. 5 tarda. Pavelló municipal
Audició de Sant Julià. Cobla Jovenívola de Sabadell

Diumenge, 26 de febrer. 5 tarda. Pavelló municipal
Audició d'hivern. Cobla Ciutat de Girona

Diumenge, 12 de març. 5 tarda. Pavelló municipal
Audició d'hivern. Cobla la Principal de la Bisbal

Diumenge, 26 de març. 5 tarda. Pavelló municipal
Audició d'hivern. Cobla Ciutat de Girona

Dilluns, 10 d'abril. 5 tarda. Santuari de Puig-l'agulla
Aplec de Puig-l'agulla. Cobla Baix Llobregat

Dissabte, 15 de juliol. 10 nit. Plaça de Catalunya
Audició de Festa Major. Cobla La Flama de Farners

Dissabte, 22 de juliol. 5 tarda. Parc de les Set Fonts
Audició-cafè de Festa Major. Cobla La Cani-GO!

Dimarts, 15 d'agost. 5 tarda. Vilalleons
Audició de Festa Major. Cobla Jovenívola d'Agramunt

Diumenge, 5 de novembre. 5 tarda. Pavelló municipal
Audició de tardor. Cobla Lluïsos

Diumenge, 17 de desembre. 6 tarda. Saló Catalunya
30è Concert de Nadal. Cobla La Flama de Farners



72

Bon Nadal!
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sEls nostres esportistes

Joel Arumí
Futbolista professional

"M’agradaria arribar a algun
equip de la Primera Divisió"

Darrerament Sant Julià de 
Vilatorta s’està posant de 
moda en el món del futbol 
gràcies a jugadors com en 
Ferran Jutglà i tu...
Portem el nom de Sant Julià 
allà on anem i n’estem molt 
orgullosos. Som d’aquí i per 
nosaltres és molt important. 
Estem molt agraïts al poble 
que tant ens recolza i que tant 
desitja que ens vagi tot molt 
bé amb les nostres carreres 
futbolístiques. Encantats de 
rebre aquest suport i de fer 
poble.

De moment estàs picant 
alt i vas a més... Tots els 
jugadors tenen un somni 
futbolístic.
Quin és el teu?
M’agradaria arribar a algun 
equip de Primera Divisió i 
si pot ser, a un club gran. 
És el que tinc al meu cap. 
M’encantaria fer alguna cosa 
important en el món del futbol 
i que fos recordat. Anar a un 
equip de la Premier League 
tampoc no estaria gens 
malament. Potser queda lluny 
però treballo cada dia per 
aconseguir les meves fites.

Ets un lateral esquerre 
amb moltes qualitats 
futbolístiques i físiques. 
Com et definiries a tu mateix 
com a jugador?
Em defineixo com un jugador 
bastant fort físicament, fet 
que em permet ser fort en 
defensa, però també amb 
molta arribada. Soc de molt 
recorregut al camp amb molta 
anada i tornada a la banda. 
També soc molt intens i 
m’encanta competir. Sempre 
vull guanyar.

Et vas formar de ben petit 
als benjamins del CF Sant 
Julià. Què recordes i què 
representa per tu haver-te 
format inicialment aquí?
Vaig estar tres anys al club, 
si no recordo malament. Són 

En els darrers temps el nom de Sant Julià de Vilatorta està 
tenint molt presència en el panorama futbolístic, fins i tot en 
l’àmbit internacional. I és així gràcies a la presència de jugadors 
del nostre poble que s’han endinsat per mèrits propis al futbol 
del més alt nivell. A tots ens ve al cap el nom de Ferran Jutglà, 
actualment al Club Brugge i que prèviament va viure una 
experiència esplèndida amb el FC Barcelona, però tenim el 
cas d’un altre futbolista vilatortí de qui també se’n sent a parlar 
molt i amb un gran futur per davant; Joel Arumí, actual lateral 
esquerre de l’Atlético de Madrid B.
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els meus orígens i aquí va 
començar tot. Jugava amb els 
meus amics, entrenava amb 
ells, els entrenadors també 
eren del poble. Tot era molt 
familiar i recordo gaudir molt 
d’aquesta etapa on aprenia el 
més bàsic del futbol.

Continues la teva formació 
passant pel Vic-Riuprimer, el 
Manlleu, el Nàstic Manresa 
fins que arribes a un club 
cabdal per a la teva carrera 
en etapa de juvenil; l’UE 
Olot, que confia en tu per 
fer-te créixer.
L’Olot ha representat molt per 
mi. Van apostar per mi en tot 
moment quan vaig arribar de 
juvenil de primer any. Al final 
d’aquell primer any ja anava 
a entrenar amb el primer 
equip alguna vegada. Com a 
juvenil de segon any vaig fer la 
pretemporada amb el primer 
equip i va ser una cosa molt 
gran per a mi. Vaig gaudir molt 
entrenant-hi.

Després vas cedit al juvenil 
de la Damm i al Figueres a 
Tercera Divisió la temporada 
19/20 on continues amb la 
teva progressió i aprofites 
totes les oportunitats.

 Vaig anar a la Damm com a 
juvenil d’últim any. Jo tenia 
contracte amb l’Olot però 
vam parlar amb el club i vam 
decidir que el millor per a mi 
era jugar cedit a la Damm. 
Va ser una decisió molt bona 
perquè va ser un dels anys 
que he après més, sobretot a 
nivell tàctic.

Al Figueres va ser l’últim any 
d’amateur. Abans però havia 
tornat a l’Olot i hi vaig fer la 
pretemporada, però en el 
darrer dia de mercat em van 
dir que seria complicat jugar 
i el millor era buscar un altre 
club per tenir minuts, també 
com a cedit. Vaig tenir aquesta 
opció d’anar amb el Figueres 
i la veritat és que va ser un 
altre any de gran aprenentatge 
en molts sentits, no només 
futbolístic. Compartia pis 
amb dos companys més 
d’equip, treballava als matins 
a una fàbrica i per la tarda 
entrenava. Vaig madurar molt 
en aquesta època perquè 
també va coincidir amb l’inici 
del Covid.

Tornes a l’Olot la temporada 
20/21 per formar part del 
primer equip a Segona B 

i, a sobre, debutes contra 
tot un Primera Divisió com 
l’Osasuna a la Copa del Rei, 
el 6 de gener del 2021. Quin 
gran regal de Reis i quina 
gran experiència, no?
Un gran regal de reis, sí. La 
primera part de la temporada 
estava sent dura perquè 
no havia jugat ni un minut, 
tot i que em notava fort 
entrenant i segur de les meves 
possibilitats. Però llavors va 
arribar el partit de Copa del 
Rei contra l’Osasuna i em 
van donar aquesta sorpresa 
sortint al camp al minut 84 
i debutant en partit oficial. 
Recordo que vaig ser molt 
feliç durant aquells minuts i al 
final del partit vaig demanar la 
samarreta de Kike Barja, que 
guardo amb molt bon record.

I la temporada 21/22 arriba 
tot un Atlético de Madrid 
que et fitxa per reforçar el 
filial a Tercera Divisió RFEF. 
Ets titular indiscutible, sou 
campions i ascens directe a 
Segona Divisió RFEF. Veient 
la teva progressió ja et veig 
jugant amb el primer equip...
Seria increïble debutar amb 
el primer equip. Jo estic 
treballant cada dia per arribar 

Joel Arumí jugant amb el CF Sant Julià i defensant la samarreta del Vic-Riuprimer
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al primer equip, si es pot. 
Quan em va trucar l’Atlético 
em vaig posar molt nerviós 
però amb moltes ganes 
d’iniciar aquest nou projecte 
amb el filial. No hi havia 
més opció; havia d’aprofitar 
aquesta oportunitat amb un 
gran club.

Tu i en Ferran Jutglà sou 
amics íntims des de ben 
petits. Llàstima que no vau 
coincidir en cap equip per 
jugar en categories i equips 
diferents. Creus que pots 
arribar a on està arribant 
ell?
A mi m’agradaria molt. 
Jo el tinc com a referent i 
m’encantaria arribar a on 
ho està fent ell. El què està 
aconseguint és realment 
increïble; tot el que ha fet amb 
el Barça B, arribant al primer 
equip amb Xavi i ara jugar 
amb tot un equip històric de la 
Primera Divisió belga i a sobre 
jugant la Champions League. 
Impressionant...

Què estàs aprenent de la 
seva experiència? T’ha 
donat algun consell?
Intento aprendre molt d’ell 
en tots els sentits. És molt 

madur futbolísticament i un 
exemple de com ha de ser un 
esportista professional. També 
ens ajudem mútuament. 
Sempre ho hem fet.

Ets un pèl més jove que ell i 
encara amb una progressió 
espectacular en el món del 
futbol. Et faré la mateixa 
pregunta que li vaig fer a la 
seva entrevista. Quin paper 
ha jugat la família, els amics 
i el teu entorn vilatortí per 
arribar on ets ara?
Són vitals i sempre em 
recolzen. Quan va tot bé 
tot és molt fàcil però en els 
mals moments és quan més 
t’ajuden. Sempre estan allà 
perquè ho vegis tot d’una 
manera més positiva. La 
família i els amics de Sant 
Julià són molt importants 
mentalment per a mi.
 
A Sant Julià vivies just 
davant del camp de futbol i 
miràveu algun partit amb el 
Ferran des de la finestra de 
l’habitació dels pares. Quins 
records, oi?
Ostres sí! Algun partit sí que 
l’havíem vist des d’allà quan 
érem molt petits. Apujàvem 
la persiana de la finestra i 

vinga a gaudir dels partits. 
Són records molt macos i que 
valorem molt.

I això de posar-se les botes i 
anar jugar al camp de futbol 
ple de neu? Això sí que és 
passió pel futbol!
I tant! Teníem 16 o 17 anys i 
va ser un any que va nevar. 
Estava tot el camp blanc i ens 
vam dir “va, què fem?” i vam 
decidir posar-nos les botes 
i anar a jugar a futbol sobre 
de la neu. Va ser molt divertit. 
Gran record també.

Sabem que estàs molt 
orgullós de ser vilatortí 
i que vens sempre que 
pots. Tornaràs al poble 
quan acabis la teva carrera 
futbolística d’aquí molts 
anys?
Com a casa enlloc. A Sant 
Julià hi soc molt feliç. Si puc 
em compraré una casa aquí i 
viuré al poble al 100%. T’ho 
puc ben assegurar.

Joel, continua fort amb els 
teus somnis!

Francesc Orenes, fill

El CF Sant Julià els va homenatjar dedicant-los una samarreta. En Joel Arumí i en Ferran Jutgà amb els amics de la colla.
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Ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta

Quarta

generació

de carnissers

xarcuters 
i ramaders

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

sant Julià dE Vilatorta

PER ENCÀRRECS:

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

ELABORACIÓ PRÒPIA

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

LA QUALITAT I EL SERVEI
ENS DISTINGEIX

T'HO PORTEM A CASA
CONSULTA ELS HORARIS

93 812 20 92 - 649 905 230

649 905 230

jordigallart@casagallart.net
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Després de dos anys de no 
poder-lo fer a causa de la pan-
dèmia i malgrat no comptar 
amb el principal espònsor dels 
darrers anys, enguany hem 
tornat a convocar el Torneig de 
Bàsquet, aquest clàssic esde-
veniment de l’estiu a Sant Ju-
lià que arriba a la 36a edició. 
I ho hem aconseguit gràcies a 
l’Ajuntament, la Diputació de 
Barcelona i els organitzadors, 
voluntaris, i determinades em-
preses patrocinadores.
 Un torneig que ha comptat 
amb uns 80 equips, entre els 
partits d’exhibició i els del dar-
rer cap de setmana d’agost.

 Els dies 5, 6 i 7 d'agost es 
van jugar tres partits. Una se-
lecció d'universitats america-
nes, NCAA, va venir al nostre 
torneig per commemorar 30è 
aniversari que el 'Dream Team' 
va guanyar els Jocs Olímpics 
de Barcelona 92. Aquest par-
tits els van jugar contra una 
selecció de jugadors catalans.

 El divendres 26 d’agost, es 
va disputar l'interessant par-
tit de pretemporada entre els 
equips ACB, Baxi Manresa i 
Bàsquet Girona (amb Marc 
Gasol i Aito Garcia Reneses). 
La victòria va ser pels del Ba-
ges per un ajustat i emocio-
nant 73 a 72.

 Dissabte 27 al matí vam po-
der assistir a la Taula Rodona 
“Medicina i Bàsquet”, amb el 
fisioterapeuta Dr. Toni Bové, i 
al Clínic per entrenadors a càr-
rec d'en Lluís Riera, que ha en-
trenat, entre d’altres, al Joven-
tut de Badalona i al Baskonia 
de Vitòria.

 A la tarda del dissabte es 
van disputar els Trofeus Albert 
Tobal (cadet masculí) i Dídac 
Herrero (júnior masculí) entre el 
Bàsquet Manresa i el Sant Jo-
sep de Badalona. Els 2 trofeus 
van ser guanyats pel Bàsquet 

Ha tornat el Torneig de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

Manresa. I també vam poder 
veure la victòria del CB Vic UV 
sobre el CB Granollers per 64 a 
52 en un partit de pretempora-
da de la lliga EBA.

 Dissabte a nit es van fer 
els esperats concursos de tri-
ples i esmaixades. Martí Riera 
va guanyar els triples i Carles 
Giralt va ser-ne el subcampió. 
Les espectaculars esmaixades 
d'en Guillem Sánchez "Will 
Jet" el van convertir en el gua-
nyador del concurs, mentre 
que Marc Garcia "Blackman" 
va ser el segon classificat.

 Diumenge 28, es va dis-
putar la final de la Supercopa 
de Catalunya de Bàsquet per 
a persones amb discapacitat 
física, en cadira de rodes, en-
tre el Costa Daurada de Reus 
i l'UNES Barça de Sant Feliu 
de Llobregat, amb victòria de 
l'UNES Barça per 63 a 66.

 La categoria Sènior Mas-

culí Federat la va guanyar el 
Hornsystem de Vic. El subcam-
pió, va ser l'Europe Basketball 
Academy de Vilanova i La Gel-
trú.

I la Sènior Femení Federat 
va ser per el CB Femení Oso-
na, i les noies de la Fundació 
Asnimo de Marratxí (Mallorca) 
foren les subcampiones.

 Com a activitats comple-
mentàries de lleure vam poder 
pujar al globus captiu d'Aircat, 
esmorzar a la xocolatada po-
pular i els més petits van gau-
dir del laberint inflable de la Di-
putació de Barcelona i del jocs 
gegants de Quiràlia.

 Apunteu-vos les dates del 
37è Torneig de Bàsquet de 
Sant Julià de Vilatorta que són 
l’1, 2 i 3 de setembre de 2023. 
Allí ens retrobarem!

Joan Aragó, Cap de premsa
del Torneig de Bàsquet
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Marc Pedrosa, campió de la Challenge Saxo 2022

El vilatortí Marc Pedrosa té 21 
anys i ha estudiat electrome-
cànica i electricitat de l’auto-
moció a l’Escola Tècnica de 
Girona. Sempre havia dit que 
quan acabés els estudis faria 
la Copa Saxo vts 1.6 8V, una 
challenge del Campionat de 
Catalunya de ral·lis.

Com a treball de final de 
curs va transformar un Citro-
en AX en un cotxe de curses. 
L’any 2020, amb el vehicle a 
punt, va fer tandes al circuit de 
can Padró, a Castellbell i el Vi-
lar on va obtenir uns resultats 
molt bons, que el van fer des-
tacar.

A finals del 2021 va co-
mençar el projecte de la Copa 
Saxo. Ell mateix va preparar el 
seu vehicle excepte la planxa, 
la pintura i el muntatge de les 
barres de seguretat. El cotxe 
porta un kit de competició que 
subministra l'organitzador i la 

Federació Catalana d’Auto-
mobilisme.

La Copa Saxo té per objec-
tiu ajudar als que s’inicien en 
el món de la competició per-
què tinguin les mateixes opor-
tunitats de córrer amb vehicles 
més assequibles i amb possi-
bilitats de poder participar i fer 
bons resultats amb igualtat de 
condicions. Consta de 3 ral·lis 
d'asfalt i 3 de terra i puntua 
per al  Campionat de Promo-
ció i el Trofeu Júnior.

En Mac va debutar en el pri-
mer ral·li d’asfalt que es va fer 
a Valls el 30 d’abril passat. Ell 
i el seu copilot, Oscar Reber-
te, van quedar segons, a una 
mil·lèsima del primer. El 28 de 
maig va quedar tercer del ral·li 
d’asfalt de l’Empordà, tot i ser 
una prova complicada pel que 
fa als pneumàtics, va quedar 
segon de la Saxo. 

El 3 de setembre es va fer el 

tercer ral·li de terra Memorial 
Abel Puig, una prova perfecta 
per en Marc que anava primer 
de la Saxo, Promoció i Junior, 
però quan només quedaven 
800 metres per l’arribada un 
accident el va obligar a aban-
donar i per tant no va sumar 
cap punt. La preparació del 
vehicle per al proper ral·li li va 
suposar tres setmanes de fei-
na molt intenses.

El segon ral·li de terra era 
el 8 d’octubre a Vidreres. Una 
prova difícil a causa de la plu-
ja i el fang. En aquesta ocasió 
que l’acompanyava de copilot 
l’Eduard Ferran va quedar pri-
mer de la Saxo i tercer de Pro-
moció i de la Júnior. L’últim de 
terra celebrat a Tàrrega el 13 
de novembre també va ser un 
bon ral·li quedant primer de la 
Saxo i primer de la Promoció i 
de la Júnior.

En el ral·li 2000 Viratges del 
26 de novembre, que tanca-
va la temporada, Pedrosa va 
quedar primer de la Saxo i ter-
cer de Promoció i Júnior gua-
nyant tots els trams menys un. 
En aquesta ocasió li feia de 
copilot la seva germana Laura. 
La bona classificació obtingu-
da en totes les proves l’han fet 
mereixedor per ser proclamat 
campió de la Challenge Saxo 
2022.

En Marc treballa en el món 
del motor en una empresa de 
Vic i compta amb un equip de 
col·laboradors format per Oriol 
Bueno, Roger Sellabona, Os-
car Reberte, Genis Sànchez, 
Clàudia Bardolet, Laia Parare-
da, Gal·la Comerma, Xevi Mo-
list, Pep i Marc Casanovas i 
Toni Palomeres. A més del su-
port de bona part de la família.

Com a anècdota en Marc 
destaca que el maig passat va 
fer la Pujada de la Trona amb 
el BMV 323 del seu pare, que-
dant primer de la seva catego-
ria.
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medalla d'or
en el Campionat
d’Europa de
Raid Junior
i Joves Genets

Joana Ullastre, de Vilalleons, 
va aconseguir la medalla d'Or 
en el campionat d’Europa de 
Raid Junior i Joves Genets. 
Les amazones i els genets 
catalans van obtenir un gran 
resultat amb un total de tres 
medalles individuals i una per 
equips. Ullastre va aconseguir 
la medalla d’or i Gerard Casa-
desús amb Bochoi El Akim la 
medalla de plata. El conjunt 
espanyol format íntegrament 
per catalans va aconseguir la 
medalla d’or per equips.

El campionat, organitzat per 
Endurance Club Hípic, es va 
celebrar a Vic el primer cap de 
setmana de l’octubre passat.

Pol i Nil Fernández, campions de Horseball
El mes de juliol passat Catalunya va participar en el 14è Torneig 
Internacional d’Horseball de Sant Georges d’Orques (França), el 
campionat d’aquesta especialitat equina més important per a les 
joves promeses que es fa a nivell europeu. La delegació catalana 
presentava seleccions en les sis categories que es disputaven i 
es va endur sis medalles. Un dels components de la selecció ca-
talana Sub 10 -que va quedar campiona de la seva categoria- és 
el vilatortí Pol Fernández Costa qui també va ser escollit com a 
millor jugador de la temporada.

El mes següent en Pol també participava en el Campionat del 
Món de Horseball a Saint Lô, (Normandia), de la ma del tècnic 
Guillem Tanyà. Aquesta selecció, formada majoritàriament per 
jugadors catalans, va quedar subcampiona.

Pol Fernández  munta a cavall des dels  5 anys. Ara en fa tres 
que juga a Horseball, un esport eqüestre que barreja el basquet, 
el rugby i el polo. L’objectiu és aconseguir marcar gol a la cistella 
vertical de l’equip contrari. S’enfronten dos equips de quatre ju-
gadors cadascun que han de recollir del terra, sense desmuntar 
del cavall, una pilota envoltada amb una cuirassa de sis nanses i 
que fent passades i defensant han d’aconseguir fer cistella.

El seu germà Nil, de 13 anys, també ha guanyat la lliga catala-
na de Horseball de Sub 14 d’aquest any.

L’afició als cavalls d’aquestes dues promeses ve del seu pare 
David Fernández que fa més de trenta anys que participa en 
raids hípics d’arreu del món.

A dalt, Pol 
Fernández al podi 
dels guanyadors 
i en plena jugada 
d'un partit. 
A l'esquerra el seu 
germà Nil tirant la 
pilota a la cistella.
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El 27 de novembre passat 
es va fer l’acte de celebració 
dels 90 anys de l’entitat amb 
la inauguració oficial dels ves-
tidors, la reposició de la ges-
pa artificial, l’acabament de la 
tanca perimetral de tot el re-
cinte del camp de futbol, l’ho-
menatge a Fèlix Chavanel, la 
presentació de tots els equips 
del club i el partit de futbol del 
primer equip corresponent a 
la jornada 11 de Tercera Ca-
talana.

La jornada va començar 
amb la presentació dels 11 
equips que defensen els co-
lors del Santju aquesta tem-
porada 2022-2023. Els juga-
dors van ser anomenats un 
per un mentre desfilaven fins 
al mig del camp per fer-se la 
foto d’equip.

Amb la presència i parla-
ment de Miquel Puig, president 
del club, l’arquitecte Carles 
Claparols, el coordinador del 
futbol base, Martí Oller i l’al-
calde Joan Carles Rodríguez 
es va fer l’acte protocol·lari de 
commemoració de l’aniversa-
ri i estrena oficial del equipa-
ments que milloren la instal-
lació esportiva. Acte que s’ha 
hagut de posposar fins ara per 
culpa de la pandèmia, tot i que 
els vestidors funcionen des de 
fa tres temporades. 

Amb un esmorzar de ger-
manor autoritats i gent del 
club (jugadors, familiars, so-
cis, i simpatitzants) van fes-

Commemoració dels 90 anys del CF Sant Julià
Inauguració dels vestidors i de les millores del camp
i presentació dels equips de la temporada 2022-2023

tejar l’aniversari del CF Sant 
Julià. 

La jornada va finalitzar amb 
el partit del primer equip con-
tra la UEB Tona. 

En aquesta temporada el CF 
Sant Julià té equips a totes les 
categories, amb una plantilla 
de més de 150 jugadors entre 
els onze equips: 21 del primer 
equip, 20 dels Aficionats i, per 
primera vegada s’ha passat 
dels 100 jugadors de futbol 
base, arribant a 115. Com 
a novetat s’ha creat l’equip 

Benjamí-Aleví Femení i s’ha 
recuperat el Cadet. L’Escole-
ta és l’equip dels més petits 
(nascuts el 2015), després ve-
nen els dos equips que juguen 
a la competició del Consell 
Esportiu d’Osona (el Benjamí 
Blau i el Benjamí/Aleví/Feme-
ní). Els equips federats són el 
Benjamí Verd, l’Aleví, l’Infantil 
Femení, l’Infantil, el Cadet, el 
Juvenil i el de Tercera Catala-
na. Els Aficionat no estan fe-
derats i juguen al Campionat 
Comarcal.

La Samarreta
dels 90 anys
Amb motiu de l'aniversari, el CF 
Sant Julià ha posat a la venda 
una samarreta commemorativa, 
dissenyada per Oriol Chumillas. 
Es ven al preu de 12 euros 
pels socis i 15 euros pels no 
socis. Els interessats també 
poden adquirir l'anorac al preu 
35 i 40 euros respectivament.

Joan Vila, secretari del CF Sant Julià; Pere Alsina, delegat d'Osona de la 
Federació Catalana de Futbol; Joan Carles Rodríguez, alcalde del municipi; 
Miquel Puig, president del club i Marc Vilarrasa, regidor d'esports.

Fotos: Rodri
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El dilluns 28 de novembre passat, Ferran Jut-
glà va ser escollit com a jugador amb més 
projecció del futbol en la 10a Gala de les Es-
trelles del Futbol Català. Organitzada per la 
Federació Catalana de Futbol, la gala escull 
i premia els millors professionals de futbol i 
futbol sala -jugadors, entrenadors i àrbitres- 
de la temporada anterior.

En l'acte de presentació dels equips, l'entitat 
va homenatjar Fèlix Chavanel “el manyo”, per 
la seva vinculació al club des de fa més de vint 
anys, amb una predisposició exemplar per col-
laborar en tot allò que fes falta per ajudar a tirar 
endavant el club. Com a mostra d'agraïment el 
president Miquel Puig li va lliurar una samarreta 
del Santju personalitzada.

Reconeixement a Fèlix Chavanel Premi per a Ferran Jutglà

L'últim cap de setmana del mes de juliol passat 
es va disputar la 39 edició de les 24 Hores de 
Futbol Sala amb el format habitual, després de 
dos anys de pandèmia. Es va tornar a jugar 36 
hores seguides (des de les 9 del matí del dis-
sabte dia 30, fins a les 9 del vespre del diumen-
ge 31), amb la participació de 20 equips.

El guanyador va ser el Tenerife que va dispu-
tar la final amb el Via Ceràmica (6 a 2). Ambdós 
equips fa anys que participen en aquest torneig 
i estan formats per jugadors de Sant Julià i de 
Barcelona. Els semifinalistes foren UE Carnis-
sers, de Sant Hilari Sacalm i Cases Barates, de 
Manlleu. El premi al millor jugador va ser per 
Bryan, del Via Ceràmica, al millor porter Jordi 
Montanyà, de GodFathers i el premi a l'equip 
amb més fair play (joc net) va ser per Mavic FC, 
un equip mixte que comptava amb dues juga-
dores.

En una primera fase els equips estan dividits 
en 5 grups que juguen tres rondes cadascun i 
s'emparellen segons l'ordre de cada grup i es 
classifiquen els tres primers de cada grup i el 
millor quart. La segona és la fase d'eliminatòri-
es amb vuitens de final, quarts, semifinal i final. 
Els equips que arriben a la final juguen un total 
de 7 partits. 

Les 24 Hores de Futbol Sala recuperen el format habitual

El Tenerife i el Via Ceràmica, guanyador
i finalista de les 24 Hores de Futbol Sala 2022
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Tots els equips del CF Sant Julià de la temporada 2022-2023

3a Catalana
Marc Cunill, Javi del Pozo,
Sergi Erra, Josep Fernández,
Sergi Godayol, Mohamed 
Layach, Kiko Lendinez, 
Martí Molina,
Eduard Morató, Martí Oliver,
Martí Oller, Joan Oller,
Albert Puig, Marcel Puig,
Gerard Quintana, Miquel Roquet, 
Gerard Torrents i Ferran Vila.
Entrenadors: Cesc Pla,
Albert Victori i Jordi Llopart.

Cadet
Martí Rovira, Jan Clarà,
Bihon Payàs, Oriol Vicente,
Jan Godó, Jan Parramon,
Oriol Escalé, Saif El Bourkhissi,
Oriol Puig, Jan Danés,
Wisdom Kennedy, Mohamed El Aakioui
i Laia Rodríguez.
Entrenador: Lluc Guiteras.

Infantil
Oriol Albor, Guillem Carbonell,
Gil Fiter, Nil Fernández,
Roger Portet, Biel Rodríguez,
Rafa Rodríguez, Akram El Bourkhissi,
Ot Teixidor, Pol Rabionet,
Marc Subirana, Oriol  Rodríguez,
Emma Cots, Roger Bernardo
i Roger Illamola.
Entrenadors: Martí Oliver i Marcel Puig.

Aficionats
Dieguez, Pep, Eloi S, Oscar, Balde, Mai, 
Cesc, Mamadu, Martí, Serra, Yeison, Toni, 
Joan M. Sollo, Eloi A, Dabo, Eric, Dani, 
Omar, Gulle, Martí Ll, Òscar i Dalmau.
Entrenador: Joan Marc.

Juvenil
Adam Moujahed, Guillem Castany, Pau López,
Marc Ganyarul, Eric Vilamala, Eloi Coma,
Iu Freixanet, Arnau Compte, Joel Núñez, 
Nil Moreu, Arnau Boada, Albert  Oller,
Biel Tomàs, Marc Ramos, Gil Olivares,
Sergi Moreno, Arnau Anfruns i Joel Bartrina. 
Entrenador: Martí Oller.
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Infantil Femení
Cristina Compte, Ivet Parra, Abril Ruiz,
Ona Pratdesaba, Blanca Esquerrà, Clara 
Rodríguez, Bruna Rosaura, Tona Rodríguez, 
Aina Pradell, Joana Feiner, Alexandra Autet,
Jara Drammeh, Alba Casademunt i Berta Pelegrí.
Entrenadors: Joan Oller i Ariadna Puig.

Aleví
Jan Ordeig, Aris Ferrer, Ilde Jiménez,
Aran Rovira, Pol Fernández, Roger Sánchez,
Aris Puigbò, Roger  Vilalta, Pau Rodríguez,
Marc Riera, Felipe Pirzewski, Sergi Corbera
i Marçal Aparicio.
Entrenador: Josep Fernández.

Benjamí Verd
Aran Camós, Bernat Reixach,
Dídac Alsina, Guillem Garraux,
Pau Farrés, Pau Vilamala,
Oleguer Casellas i Martí Sanglas
Entrenadors: Ferran Vila i Nil Torrents.

Benjamí Blau
Carles Sánchez, Ylias Jabir,
Teo Garcia, Edu Arranz,
Adrià Aguilar, Pol Farré,
Younes Jabir, Ismael El Myry
i Màxim Moriche.
Entrenadors: Arnau Boada i Iu Freixenet.

Benjamí/Aleví Femení
Lisa Drammeh, Sena Drammeh,
Bruna Balasch, Abril Vilar,
Jana Puigbò, Abril Puigbò,
Cora Verdaguer, Blanca Clarà,
Arlet Molist i Berta Balasch. 
Entrenadora: Vinyet Pampliega.

Escoleta
Nil Santana, Adam Chaibi, Laia Ordeig,
Jan Ousmanne, Jan Tanyà,
Marçal Vilaró, Albert Sánchez,
Nil Gallego, Roger Vila, Aris Casadevall,
Lluc Verdaguer, Mon Crispi, Gael Parrizas,
Jan Fanego, Martí Garcia,
Aniol i Àlex Liñan.
Entrenadors: Sergi Jené i Biel Godayol.



84

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
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Per què m'agrada un instru-
ment com la trompeta?

La trompeta és un dels ins-
truments més versàtils que 
conec. Hi ha pocs instruments 
que puguis tocar tanta quan-
titat d'estils musicals; des del 
clàssic -orquestra simfònica-, 
fins a quintet de metall, banda, 
jazz, big band, cobla, orques-
tra de ball, rock, pop, música 
d'autor, etc. Una llista intermi-
nable en la qual la trompeta 
sempre hi té cabuda.

Tocar un instrument ens 
aporta quelcom més que la 
bellesa intrínseca del mateix 
instrument. Ens ajuda a ser 
constants, persistents, a fo-
calitzar objectius i a gaudir 
del camí mentre els treba-
llem. Posa en marxa la nostra 
ment i cos entrenant multitud 
de sentits alhora. Quan fem 
música, el cervell esperona la 
part visual, auditiva i motriu. 
De manera encara més evi-
dent si la persona té una edat 
primerenca.

Un record personal: "cara-
melles/trompeta". Aquest bi-
nomi sempre ha existit a les 
caramelles del nostre poble. 
El nostre pare Jordi Valls Vall-
bona, que malauradament ens 
ha deixat aquest any, ja hi to-
cava molt abans que nosaltres 
haguéssim nascut. Recordo 
de ben petit els diumenges de 
Pasqua, quan ben d'hora, els 
caramellaires sortien a cantar 
i tocar pels carrers del nostre 
poble. De lluny, el primer des-
pertar era el so de la trompeta 
i a mesura que anaven acos-
tant-se al nucli històric, el so 
dels altres instruments i can-
taires anaven corejant i florint 
aquella música tan propera i 
popular. El meu germà bessó, 
Gerard i jo mateix, no vàrem 
parar fins que el nostre pare 
ens va començar a ensenyar 

Aula de Música Santi Riera
La trompeta - Caramelles

a tocar-la. Des de llavors la 
trompeta ha format part de la 
nostra vida. Més endavant la 
nostra germana Montse tam-
bé s’hi va afegir i va ser la pri-
mera noia a incorporar-se a 
la confraria. Gràcies Pare per 
ajudar-nos a estimar la música 
i la cultura.

Aquell primer so "desperta-
dor", era sinònim de Pasqua, 
de tradició i de poble.

Actualment, la trompeta 

continua sent un dels instru-
ments que s'imparteix a l’Aula 
de Música del nostre poble i 
amb molt bons intèrprets. I 
que sigui per molts anys.

Bones fetes i bona música 
per tothom.

Manel Valls Suñé, professor
de Trompeta de l'Emvic i de 
l'Aula de Música Santi Riera

de Sant Julià de Vilatorta, que 
forma part de la Xarxa Emvic.

Jordi Valls Vallbona amb els seus fills Montse i Manel. Pasqua de l'any 2000
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A l’institut Les Margues de 
Calldetenes hem iniciat el curs 
2022-2023 amb una nove-
tat que ens fa molta il·lusió de 
compartir: enguany omple les 
nostres aules la primera pro-
moció d’alumnes que comple-
tarà el batxillerat al centre.

Aquest curs té per objectiu 
preparar l’alumnat per acce-
dir a la universitat i als cicles 
formatius de grau superior. 
S’ofereixen les modalitats de 
ciències i tecnologia, i humani-
tats i ciències socials, un ampli 
ventall de possibilitats perquè 
cada estudiant pugui construir 
el seu camí i aconsegueixi un 
futur laboral ple d’èxits.

A Les Margues fem un pas 
més i oferim un seguiment per-
sonalitzat dels alumnes i un 

Completem el batxillerat

acompanyament constant per 
atendre les seves necessitats, 
sempre amb un tracte familiar 
i proper, tant amb els alumnes 
com amb les famílies, en un 
ambient de respecte i confian-
ça. Per això, és un orgull per a 
tot el nostre equip de professio-

nals poder oferir uns estudis de 
batxillerat que donin resposta a 
la necessitat de transformació 
d’aquesta etapa i d’adaptació 
al món actual.

Sara Aligué
Coordinadora de batxillerat

CELEBRACIÓ DE SANT JULIÀ 
Patró de la parròquia

Diumenge 8 de gener

12 del migdia - Església parroquial
MISSA EN HONOR A SANT JULIÀ
Amb el cant en llatí de l'Ofici Iesus Salvator,
del compositor vilatortí Ramon Victori

5 de la tarda - Pavelló municipal
BALLADA DE SARDANES
COBLA JOVENÍVOLA DE SABADELL

5 de la tarda - Saló Catalunya
CINEMA JUVENIL
Projecció del curtmetratge MAREAS, de Joan Riera
El jove director vilatortí i el seu equip presentaran la pel·lícula 
rodada a Sant Julià aquest estiu passat. S’ha convidat a altres 
joves cineastes per compartir i parlar dels seus curts:

EN SUS REDES, de Ximena Rodríguez i Laia Pérez
LA MORT D’UN GRILLON, de Dan Bravo
METAMORFOSIS, d'Aitana Castellanos i Natalia Cano
Després de les projeccions es farà una tertúlia amb els equips de rodatge

Diumenge 15 de gener

12 del migdia
Sala d’actes del Col·legi El Roser

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
"FRANCESC CAMBÓ, L'ÚLTIM RETRAT"
de l’historiador BORJA DE RIQUER

EXPOSICIÓ BIOGRÀFICA
SOBRE FRANCESC ORENES

Aula de Cultura - Horari:
Dia 7: de 6 a 8 del vespre

Dia 8: d’11 a 1 del migdia i de 6 a 8 del vespre
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L’infant és un ésser actiu, competent, 
curiós i creador, que poc a poc a través 
de la seva interacció amb l’entorn que 
l’envolta anirà construint el seu propi 
coneixement. 

Des de la Patuleia acompanyem els 
infants perquè ells mateixos assolei-
xin aquest coneixement a través d’un 
desenvolupament físic, psicològic, 
emocional i social, tenint en compte la 
diversitat i característiques de cadascú 
i aconsegueixin la seva pròpia essència. 

Posem en pràctica una metodologia 
basada en la descoberta i l’experimen-
tació, fent que l’infant sigui el protago-
nista actiu del seu aprenentatge. Espe-
ronem la seva imaginació, creativitat, 
motivació i esperit crític. Donem respos-
ta a les seves necessitats individuals, 
respectant el seu temps i potenciant les 
seves capacitats. Per això oferim espais 
segurs i adaptats per cada moment evo-
lutiu i els facilitem materials interessants 
que fomenten l’exploració, l’experimen-
tació i la relació amb els altres.

Considerem el joc com a base de 
l’aprenentatge, permetent que s’enfron-
tin a nous reptes, superin les seves con-
questes i experimentin la satisfacció de 
les habilitats adquirides. 

Tot jugant l’Infant desenvolupa la 
seva imaginació, la creació i descobreix 
el món que l’envolta. La Patuleia li ofe-
reix diversos ambients i propostes, per 
tal que aprengui de manera lliure i signi-
ficativa, partint sempre dels seus propis 
interessos i necessitats. 

“Els infants necessiten la llibertat i el 
temps per jugar. Jugar no és un luxe, 

sinó una necessitat.”
Kay Redfiels Jamison

Tot l’Equip de la Patuleia us desitgem 
un molt bon Nadal i molt bones festes.  
I recordeu que el Nadal és un temps 
màgic per als infants i per a les famílies. 
Temps d’il·lusió, d’estar junts, de com-
partir, de fer i rebre regals... i sobretot 
és temps per gaudir amb els més petits 
d’estones de qualitat  que de vegades el  
dia a dia no ens permet.

Ens retrobem el  9 de gener. 

Construint el seu propi coneixement



88

AFA Bellpuig

Benvolgudes famílies, des de 
l’AFA de l’Escola Bellpuig desit-
gem que hagueu tingut un bon 
inici de curs. Us volem explicar  
les novetats que hem començat 
amb força durant aquest primer 
trimestre.

Durant l’estiu es van instal·lar 
dues veles, una sobre l’àgora de 
Primària i una sobre la d’Infantil, 
per guanyar espais d’ombra als 
patis. També, gràcies als pares 
i mares voluntaris, vam instal-
lar panells al sostre de totes les 
classes de Primària per a fer-les 
més confortables acústicament. 

Referent a les activitats extra-
escolars destaquem tres nove-
tats: l’avançament de l’inici de 
les activitats a la segona setma-
na de setembre (enlloc de l’oc-
tubre); l’oferta d’extraescolars de 
migdia i la introducció de noves 
temàtiques.

En aquest curs més de 150 
nens i nenes s’han inscrit a les 
extraescolars proposades (un 
50% més d’inscripcions que 
el curs passat): anglès, còmic 
i manga, escacs, trail running, 
pack d’art, robòtica i cuina a les 
tardes, i mecanografia, dansa 
i teatre els migdies. És d’agrair 
l’aposta d’alumnes i famílies per 
aquestes propostes pedagògi-
ques.

Durant aquest primer trimestre 
l’AFA ha participat en diverses 
reunions amb l’Escola i l’Ajunta-
ment per tal de definir, de mane-
ra coordinada, els projectes i pri-
oritats de cara el curs 2022-2023 
(projecte pati i reforma de l’espai 
de la biblioteca, entre d’altres).

També volem destacar que, 
després de dos cursos molt in-
tensos marcats per les incer-
teses i els reptes d’adaptar els 
espais i les activitats arran de la 
COVID, la junta actual necessita 
renovar-se i donar pas a perso-
nes amb ganes i noves energies 
per construir una AFA potent. 
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Per això està previst convocar 
una Assemblea General en què 
es presentarà una nova candida-
tura per seguir amb aquest pro-
jecte tant estimulant per part de 
les famílies de l’escola. Durant 
aquest període de transició, la 
junta sortint estarà en funcions 
per tal de garantir la continuïtat 
de les activitats (socialització 
de llibres, extraescolars, auxiliar 
d’anglès...).  

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

Us desitgem bon Nadal! 

AFA Bellpuig

Novetats del primer trimestre



89

es
pa

i e
sc

ol
esEscola Bellpuig

Som l’alumnat de 6è de l’es-
cola Bellpuig de Sant Julià de 
Vilatorta. Aquest any a l’esco-
la treballarem els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, 
més coneguts com a ODS. El 
primer dia de curs ens van vi-
sitar dos personatges del futur 
que havien viatjat en el temps: 
en Darwin i en CronODS. En 
CronODS no parlava però en 
Darwin ens va explicar que al 
2030 el planeta estava des-
trossat! Les muntanyes eren 
negres, els rius estaven conta-
minats… Ens van regalar una 
planta a cada grup-classe que 
haurem de cuidar fins el 2030 i 
ens van proposar un repte per 
treballar durant tot el curs.

Així que ens hem posat fil a 
l’agulla i ens hem repartit els 
diferents ODS entre totes les 
classes. Els nens i nenes d'I3 
treballaran per disminuir la con-
taminació del mar, han escollit 
dir-se “Vigilem el mar” per tal 
de fer alguna acció i contribuir 
a millorar aquesta problemà-
tica. I4 analitzarà els catàlegs 
de joguines (alguns més antics, 
altres de més actuals) per estu-
diar la igualtat de gènere i per 
descobrir que no hi ha joguines 
de nens o joguines de nenes. 
I5 volen millorar el reciclatge de 
l’escola, s’ocuparan de revisar 
que totes les aules tinguin pa-
pereres per poder fer un bon 
reciclatge i que tothom ho faci 
bé. També procuraran reutilitzar 
materials per fer diferents activi-
tats i evitar gastar més material 
del que necessitem.

Els nens i les nenes de 1r, 
que són els forestals, investiga-
ran tot allò que cal fer per tenir 
cura del nostre poble i del nos-
tre bosc. El grup de segon són 
els camins del món i han iniciat 
el seu projecte coneixent la rea-
litat d’escoles de diferents llocs 

Volem un món millor

del planeta de la mà de gent 
que els ha trepitjat. Esperen 
poder ajudar ni que sigui una 
mica a fer-ne avançar algun de 
concret i fer-nos conscients de 
la sort que tenim que el nostre 
camí a l’escola sigui segur i que 
la nostra educació estigui ga-
rantida.

L’alumnat de 3r investiga-
rà el procés que fa l’aigua fins 
arribar a les nostres cases i de 
quina manera podem reduir-ne 
el consum. El grup de 4t vol 
col·laborar amb algun projecte 
proper per reduir la pobresa i la 
fam i descobrir què podem fer 
els nens i nenes per ajudar en 
aquesta causa. El grup de cin-
què son “Els 20 Airenets” i han 
iniciat el seu projecte estudiant 
la qualitat de l’aire i l’efecte hi-
vernacle. També parlaran sobre 
els estils de vida saludable i la 
importància de l’alimentació per 
tenir una bona salut i què hem 
de fer per millorar la de les per-

sones. I els més grans de l’es-
cola, els de 6è, volem construir 
una maqueta d’una casa sos-
tenible incorporant-hi tots els 
elements necessaris. D’aquesta 
manera estudiarem les energies 
renovables i com podem apli-
car-les en el nostre dia a dia a 
casa. Crearem circuits elèctrics, 
veurem els materials de cons-
trucció, treballarem els plànols, 
les escales en un mapa i final-
ment crearem una casa de car-
tró ploma seguint una escala 
real. Ens esforçarem al màxim 
per reduir el malbaratament 
d’energia.

Al llarg d’aquest curs inten-
tarem aportar el nostre granet 
de sorra per aconseguir que al 
2030 el planeta estigui igual o 
millor que ara i així poder asse-
gurar una vida digna per a tot-
hom!

Alumnat de 6è 
de l'Escola Bellpuig



90

es
pa

i e
sc

ol
es

L’avinguda Puig i Cunyer torna 
a estar plena de vida. Grups 
de nens i nenes, ja sigui a peu, 
amb patinet o bicicleta es diri-
geixen a l’escola fent petar la 
xerrada, rient i saltant! I és que 
tenir l’escola a tocar de casa 
és tot un privilegi! Estem con-
tents i il·lusionats de poder dir 
que ja hi tornem a ser! Que un 
any més s’han obert les portes 
del col·legi El Roser per iniciar 
un nou curs i donar continuïtat 
a aquesta escola que tant es-
timem. Tots sabem que no ha 
estat fàcil arribar fins aquí i és 

AFA El Roser
Tots units en aquesta nova etapa

per això que, ara més que mai, 
valorem el gran tresor que te-
nim al poble.

El dia 7 d’octubre passat, 
aprofitant la tradicional Festa 
dels Avis i Àvies, es va celebrar 
la inauguració de l’escola. Ni 
les inclemències del temps van 
ser un obstacle perquè tothom 
pogués gaudir d’una tarda ple-
na de càntics i emocions al pati 
de vidre. La invitació es va fer 
extensible a tots els vilatans i 
famílies que volguessin palpar 
de ben a prop el nou ambient 
que es respira a El Roser. I és 

que l’escola vol obrir-se al po-
ble, a Osona i al món.

Donem pas a una nova eta-
pa amb canvis al Patronat, a 
l'equip pedagògic, i a la junta 
de l’AFA, i la comencem amb 
molta empenta i ganes de ti-
rar endavant una nova escola 
amb projecció de futur. Podem 
constatar que fins avui s'ha 
fet molta feina ben feta, però 
som conscients que encara en 
queda molta més per fer. I és 
en aquest canvi i amb l’afany 
d’anar tots cap a una mateixa 
direcció que els membres de 
l’AFA volem posar el nostre 
granet de sorra. Volem ser el 
fil conductor entre les famílies 
i l’escola. Teniu dubtes? Doncs 
confieu en nosaltres i deixeu 
que amb la nostra intervenció 
puguem donar-vos resposta. 
Teniu propostes? Feu-nos-en 
partícips per poder-les valorar 
i tirar endavant. 

Els membres de l’AFA som 
una petita representació de 
totes les famílies que formem 
part de l’escola; però és la nos-
tra intenció que tots puguem 
ser part activa de les propos-
tes i activitats que es puguin 
dur a terme. No fa massa érem 
moltes famílies les que vam 
aportar el millor de nosaltres 
per revertir la situació que es-
tàvem vivint. Tots som El Roser 
i tots n’hem de ser partícips.

Però la nostra implicació va 
més enllà de l’escola. Tenim la 
fortuna de viure en un poble 
on hi tenen cabuda dues grans 
escoles i moltes altres entitats 
amb les que volem col·laborar 
per impulsar activitats conjun-
tes que ajudin a la socialització 
dels nostres fills.

Aprofitem l'avinentesa per 
desitjar-vos Bones Festes i un 
millor 2023!

Junta AFA El Roser
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El 28 de juny passat va es-
criure’s una nova etapa a la 
història de la Fundació Pri-
vada Puig i Cunyer: van ser 
nomenats els nous patrons 
de la centenària institució 
educativa establerta a Sant 
Julià de Vilatorta. En aquest 
sentit, el nou patronat liderarà 
l’adaptació del col·legi El Ro-
ser perquè sigui una escola 
moderna i adaptada als nous 
temps en continguts i mitjans 
digitals.

Així mateix, el nou patronat 
arribem amb molta energia i 
moltes ganes de fer créixer i 
consolidar aquest bonic pro-
jecte que és l’escola concer-
tada El Roser: venim a tre-
ballar juntament amb pares 
i mestres per donar el millor 
ensenyament i la millor edu-
cació a tots i cadascun dels 
alumnes vilatortins i d’arreu 
de la comarca d’Osona.

Agraïm a les famílies que 
han fet efectiva la matrícula 

La Fundació Privada Puig i Cunyer enceta una nova etapa

es
pa

i e
sc

ol
es

dels seus fills a l'escola per 
començar satisfactòriament 
el curs 22/23. Ara, per exem-
ple, el Col·legi El Roser pas-
sarà a oferir a tots els alum-
nes, dins de l'horari escolar, 
el recorregut per aconseguir 
les titulacions oficials d'an-
glès als diferents cursos per 
nivells, amb l'objectiu d’obte-
nir el B2 a quart d'ESO (equi-
valent al First Certificate). A 
més, l'escola oferirà també 
el mateix servei en francès, 
de manera que els alumnes 
a partir de 5è de Primària pu-
guin cursar francès i assolir el 
mateix nivell que en anglès, 
dins de l'horari escolar.

A tot això, en la implemen-
tació del nou sistema educa-
tiu, d’atenció personalitzada 
procurant potenciar al màxim 
cada alumne segons les se-
ves capacitats, comptarem 
amb empresaris per poder 
veure l'impacte positiu que 
aquestes llengües estrange-

res tindran en les sortides la-
borals dels nostres alumnes.

En conclusió, volem com-
partir que l'entusiasme és 
la mare de l’esforç, i sense 
aquest mai es pot aconseguir 
res gran. I sumat a l'art d'en-
senyar, el curs d’enguany està 
sent il·lusionant. Per tot això, 
ens plau com a patrons tirar 
endavant el nou projecte edu-
catiu juntament amb l’alum-
nat, les famílies, els docents 
i el personal d’administració i 
serveis. Així ho vam transme-
tre el 7 d’octubre passat en la 
inauguració del curs 2022/23 
en el pati de vidre, ple de gom 
a gom, en què vam celebrar 
el Dia Internacional de la Gent 
Gran i la Festa del Roser, la 
patrona del col·legi.

Que tingueu unes molt bo-
nes vacances. Bon Nadal!

Jordi Ballbé i Sans
President de la

Fundació Privada Puig i Cunyer

Dolors Pena / El 9 Nou
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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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Convidem el visitant a aturar-se una estoneta i 
contemplar l'església de Vilalleons per fora i gau-
dir del bon gust que inspira. Vodríem fer-nos res-
sò del que diu l'Auca de Puig-l'agulla en arribar a 
Vilalleons: "Contemplem bocabadats, el bon gust 
dels temps passats. 

La part que crida més l'atenció és l'absis, situat a 
frec de la carretera, a la part de llevant, com tots 
els de les esglésies romàniques. Destaca en la 
seva semicircumferència, en part amagada per la 
sagristia que té afegida al costat de migdia des 
1779, la bonica ornamentació de lesenes i arcu-
acions cegues, aquestes enfondides en el mur, i, 
a sobre de les quals, sota cornisa, el fris de dents 
de serra. És aquí on els constructors varen jugar 
més sàviament amb l'alternança de la pedra ver-
mella amb la normal del país. Les lesenes o res-
salts del mur el divideixen en tres sectors, amb 
les seves corresponents finestres ben emmarca-
des per un arc extradossat i amb les pedres que 
guarden el primitiu encintat en els seus junts.

L'església per fora (I)
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sCapítols publicats fins ara: Evocació històrica; La vila d'en Lleó; El terme parroquial de Vilalleons; 
L'església de Santa Maria; L'incendi de l'església de Vilalleons del 1654; L'església actual.

Les arcuacions cegues es continuaven en els 
murs laterals i l'església tenia primitivament dos 
altres petits absis a manera de creuer, o donant-li 
una disposició trevolada, però tot es va alterar 
alguns segles més tard. El mur de ponent, que 
era on ara comença la torre o cos afegit i que es 
veu molt bé per la part nord, devia tenir segu-
rament també la decoració d'arcuacions cegues 
i, segurament, una finestra en forma de creu o 
allargada, però no tenia portal, que era al mur de 
migdia i avui serveix encara per comunicar l'es-
glésia amb la rectoria, que es troba adossada a 
aquesta part.

Molta part del que hem dit, avui dia només es 
pot endevinar, perquè hi varen començar a fer 
afegits i reformes cent anys després d'haver-se 
acabat.

La primera reforma important va ser la cons-
trucció d'una portada romànica al mur de ponent 
i l'afegitó al seu davant d'un cos d'edifici alt, 
obert a ponent i a manera d'una torre de defen-
sa el 1463 en les guerres remences, però també 
devia servir des de bon principi com a campanar.

Les capelles laterals

L'església de Vilalleons es va ampliar vers l'any 
1530 amb dues gran capelles laterals, situades 
una a cada banda de l'extrem llevantí de la nau, 
que es creu que varen reemplaçar els dos pe-
tits absis que hi havia inicialment, un per banda. 
Són capelles àmplies i que estalviaren així que 
s'obrissin noves capelles laterals, com va passar 
a la majoria de les esglésies romàniques.

Sortosament s'ha conservat el contracte que 
per a fer-les va signar el 19 de novembre de 1530 
Pere del Quer, mestre de cases de Seva, amb el 
rector i els obrers de Vilalleons; el qual es com-
prometia fer-la, pel preu de 210 lliures, dues ca-
pelles de 24 pams de quadre amb voltes cober-
tes de nerviacions de pedra picada amb una clau 
de volta amb una imatge esculpida a cada una i 
esperons en els angles (C. F. Vic, Mn. 1 de Pere 
Perers, fol. 80).

Aquestes capelles s'obren a la nau per grans 
arcs de pedra de volta de mig punt amb els an-
gles roms o aixamfranats; exteriorment només 
és visible la de la banda nord, situada entre l'es-
glésia i cal Campaner, perquè la de l'altre costat 
es troba embeguda per la sagristia i la rectoria, 
edificades entorn seu. Són capelles típiques del 
segle XVI.

Antoni Pladevall Font
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Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:

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

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

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

CARRER DE MONTSENY, 39
SANT JULIÀ DE VILATORTA
TEL. 93 812 21 04 / 629 05 95 55
MAIL vilatortacristall@gmail.com

Distribuïdors
de:

Gelats
Congelats
Postres

Marisc viu

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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esCatColor (@CatalunyaColor) 28 de novembre
Dones i nenes rentant roba als safareigs pú-
blics de Sant Julià de Vilatorta, cap al 1920. 
Una foto que il·lustra moltes coses. Josep 
Brangulí @arxiunacional

Joan Sallés Alvira (@SellesJoan) 21 novembre
El meu cognom hauria de ser capicua. El meu 
avi va ser afusellat a Montjuïc pel delicte de 
rebel·lió militar. El meu pare amb sis anys va 
ser internat al Col·legi d'Orfes a Sant Julià de 
Vilatorta. El cognom l'hi van afinar com calia en 
un país ocupat.

Xavier Cerdà (@XaviBarbeta) 6 de novembre
Vigilant un ramat de vaques mentre pasturen a 
Sant Julià de Vilatorta, el 1927. Antoni Gallardo 
i Garriga. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursio-
nista de Catalunya

Umbert Rosell (@Umbii00) 4 de novembre
M'agrada molt la iniciativa de l’@aj_SJV de 
pintar murals en façanes. Dos d'ells són molt 
guapos, en canvi el de la plaça Catalunya pen-
so que no és del tot encertat. Per mi hi hauria 
quedat més bé alguna cosa relacionada amb el 
poble, com ara la imatge del castell. #Vilatorta

Francesc Orenes (@francescorenes)
16 d’octubre
Pare, l’acte d’homenatge que t’ha fet avui Sant 
Julià (@aj_SJV) ha estat espectacular i com a 
tu t’hagués agradat; amb art, música, poesia 
i vida, al teu paradís particular. Gràcies per 
guiar-me des del cel perquè tot sortís perfecte. 
Continuem amb el teu llegat.

Tria a càrrec de Txell Vilamala

Agents Rurals (@agentsruralscat) 2 desembre
Obrim una investigació per determinar l'autoria 
d'unes pintades que han aparegut al paratge 
de les Roques de l’Albereda a Sant Julià de 
Vilatorta. Un acte d'incivisme sancionable que 
malmet i altera el medi natural. Respectem el 
nostre entorn.

Ignasi Moreta (@IgnasiMoreta) 30 novembre
Les lliçons, quan te les demanen i te les pa-
guen.

Anna May Masnou (@amaymasnou)
30 de novembre
Calendaris d’advent en català. N’heu trobat?

Vallfirest (@Vallfirest) 29 de novembre
Estem molt orgullosos de compartir amb vos-
altres aquestes imatges del taller que la Fun-
dació Pau Costa (@PauCostaF) va dur a terme 
a l'escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta 
gràcies a la subvenció del #greenfriday de l'any 
passat! Moltes gràcies per fer-ho possible!

Jordi Planas (@jordiplanas495) 21 novembre
Si Ferran Jutglà fos de Birmingham em cauria 
increïblement bé. Però és que a sobre el paio 
és de Sant Julià de Vilatorta. Encarregant ja 
la samarreta del Bruges amb el seu dorsal i 
número. Soldat de Jutglà!

Vilatortins 
en xarxa@
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El
concurs

Coll situat a 730 metres d'alçària de la 
serralada que separa la Plana de Vic de les 

Guilleries, termenal dels municipis de Sant Julià 
de Vilatorta i Sant Sadurní d’Osormort, per on 
passa la carretera de Vic a Sant Hilari Sacalm i 
on hi ha una antiga "casilla" de peó de camins. 

Per sota d'aquest coll, actualment hi ha un 
túnel de l'Eix transversal.

Com es diu el nom d'aquest lloc?

A. Coll de Portell
B. Coll de Matagalls
C. Coll de Romegats

SOLUCIÓ DEL NÚMERO ANTERIOR

En quina data se celebrava la Festa Major 
abans de l'any 2000?

B. El tercer diumenge de setembre

Guanyadora: Alba Vilamala Aumatell
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Entre tots els encertants se sortejarà
un magnífic

TORTELL DE REIS
per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Per participar en el concurs
Vilatorta pam a pam

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

abans de les 12 del migdia
del divendres 30 de desembre,

amb les dades següents:

Resposta A, B o C
Nom i cognoms - Edat - Telèfon - Adreça
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HORITZONTALS: 1.- Els petits rèptils de quatre potes 
que tenim per totes les cases. Cinc romans. 2.- Tresor 
públic. Noia basca d’Irun. 3.- Tallareu amb cura una 
part d’un paper. Article determinat masculí singular. 4.- 
Mesquí. Logronyo. Un dels sants patrons de Madrid. 5.- 
Alumini. Petita illa sobirana del Mediterrani. Voluminós. 
6.- Aparell que emet un raig de llum intensa i de gran 
energia. En aquest moment. La millor manera de cui-
nar els pollastres. 7.- Antiga matricula lleidatana. Unió 
Africana. Metall preciós i molt ben valorat. L’esòfag 
d’alguns ocells en forma de bossa. Sofre. 8.- La nos-
tra preciosa comarca. Emplenar la panxa. 9.- Negació. 
Cinc-cents cinquanta-un romans. Riu occità francès. 
10.- Sistemes de rotació de cultius molt emprats a Ca-
talunya. Ella té relació amb l’aire. 11.- Anar en francès. 
Després dels segons. 

VERTICALS: 1.- Com es coneixia al bandoler Joan 
Sala. 2.- Àrea petita. Gènere musical afroamericà. 3.- 
Quocient entre dos elements. Transpiro. Contracció 
gramàtica. 4.- Llavor dels cereals. Un revolt pronunci-
at d’un riu. 5.- Incomunicar. Una de les posicions que 
pot ocupar un jugador de bàsquet. 6.- Nitrogen. Cone-
gut acrònim rialler. Oxigen. Popular novel·la de terror 
d’Stephen King. 7.- On treballen Mortadel·lo i Filemó. 
Defecte. Un sant abreujat. 8.- Arrossegar. Teva. Espa-
nya. 9.- Despullades. Amuntegar. 10.- Disgust. Reunió 
de persones. 11.- Conec. El que es dedica a recollir ob-
jectes vells de rebuig. 12.- Existiràs. Riure en castellà. 
13.- Valerosos. Llis.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: casalot (casa + lot)

Encreuat:

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Ximple

Les set diferències



98

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
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Vilatorta

Segons l'Institut d'Estadística Espanyol (INE), 
Sant Julià de Vilatorta és el 15è municipi de 
Catalunya i el segon d'Osona amb la renda 
anual mitjana per habitant més elevada de 
l'any 2020, amb 18.415 euros. La llista l'en-
capçala Matadepera amb 22.806 euros. Gurb 
és el primer de la comarca d'Osona i novè del 
rànquing amb 18.937 euros.

A finals del segle XVI a Puig-l'agulla hi havia 
un pedró amb la imatge de la Mare de Déu. 
El 1673 va ser substituït per una capella que 
al cap de cent anys va ser enderrocada per 
construir-hi l'actual santuari, inaugurat el 17 
de setembre de 1775. En aquells moments, 
però, encara no hi havia el campanar que va 
ser bastit el 1897.

La dada: 18.415

La data: 
17 de setembre de 1775

DATA DE TANCAMENT DE LA PROPERA REVISTA
Núm. 95, Edició Pasqua: 20 de febrer de 2022.
Podeu enviar les vostres col·laboracions al correu:
vilatortarevista@gmail.com
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EN AQUEST NÚMERO DESTAQUEM:

Vilatorta

Relleu a l'alcaldia: Cristina Suñén escollida candidata d'AVV-AM

Vivències Trans*, amb Fiona Albó, omple la sala de conferències

Francesc Orenes,Insígnia d'or a títol pòstum

Nova tarifa d'aigua a Sant Julià de Vilatorta

Ca la Manyana torna a encendre els fogons

La bona qualitat de l'aire a Sant Julià de Vilatorta

Entrevista a Jaume Russell, metge forense

Onnera Laundry BCN celebra el seu centenari

Somnis i afliccions: la fàbrica tèxtil d'en Roma

Quico Saiz i Climent Villegas, renovadors de la Cavalcada de Reis

El cenotafi de Santa Margarita, un monument polèmic

Joel Arumí: "m'agradaria arribar a Primera Divisió

La Fundació Puig i Cunyer enceta una nova etapa


