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Com cada divendres el vaig a buscar per anar junts a as-
saig de caramelles. Toco la botzina del cotxe i immediata-
ment surt per la porta de casa seva. De fet, ja fa una estona 
que s’espera a baix amb la gorra posada i aquell bastó que 
d’un temps ençà l’acompanya a tot arreu. Puja al cotxe i sen-
se donar-me temps per saludar-lo m’etziba: “Què en penses 
del partit del Barça de l’altre dia?”

El cert és que no puc pas dir que en Joan Bosch, “l’avi 
Bosch” com molts el coneixíem, fos home de poques parau-
les. En Joan era una d’aquelles persones que, a la seva edat, 
havia intentat i intentava viure la vida al màxim; entomant de 
cara allò de bo i de dolent que moltes vegades trobem en el 
camí i no dubtava ni un moment a fer extensives les seves 
vivències a qui tenia una estona per escoltar-lo.

Jo vaig ser dels afortunats que vaig saber de les seves 
aventures quan, de ben jove, va haver d’anar a treballar a 
Perpinyà o d’aquella vegada que va pescar una truita a la 
Riera Major que feia temps que empaitava i, fins i tot, li vaig 
sentir recitar textos interminables d’obres de teatre que ell 
havia fet i que jo no coneixia.

La seva personalitat vital i oberta l’encomanava als que 
tenia al voltant i, el cert, és que va tenir la possibilitat de con-
tagiar molta gent. Enamorat de les arts escèniques i la litera-
tura fou membre de Vilatorta Teatre durant molts anys. De la 
mateixa manera, la seva figura dins les Caramelles del Roser 
tampoc no va passar desapercebuda ja que era un dels com-
ponents més veterans i cap de fila de les segones veus.

En Joan era d’aquelles persones amb qui t’agradava estar, 
amb qui et trobaves còmode. N’hi havia prou escoltant-lo. 
Al seu costat t’adonaves de com d’important n’és aprofitar 
cada moment i de com d’inútil n’és buscar excuses quan les 
coses no et surten com vols.

Allà on sigui, estic convençut que té la canya parada i 
que, al seu voltant, s’hi han reunit els que van marxar abans 
per escoltar-lo; per aprendre d’aquell home que no tenia res 
de què penedir-se, aquell home que no tenia retrets, aquell 
home que va saber viure.
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En Jaume Sala i en Joan 
Souto han sigut els construc-
tors del mur de pedra de can 
Marçal per part del Servei de 
Manteniment de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta. La 
pedra revesteix ambdues ca-
res del mur. Els resultats són 
a la vista de tothom i embe-
lleixen un racó molt bonic de 
la nostra plaça major. Des 
d’aquestes línies els felicitem 
per la feina feta.

L’obra, ja finalitzada, ha fet 
efectiva la cessió d’una part 
de la propietat a l’espai públic, 
cessió administrativament ja 
tancada des de feia anys.

Finalment, s’ha decidit que 
a l’escocell del racó del mur 
s’hi plantarà un ginkgo biloba, 
també anomenat arbre dels 

Aquest és el títol del projecte que emplaçarà la font de la 
plaça Major en el seu lloc definitiu. El pressupost de les obres 
és de 31.096,04 i han estat encarregades a l’empresa Salvador 
Serra, S.A. Les obres van començar el passat dilluns 7 de març 
i es preveu que finalitzin en el termini d’un mes. Això farà guan-
yar un nou bell racó a la plaça Major, i en completarà la imatge 
definitiva.

Sabeu que la nova deixa-
lleria de Sant Julià de Vilatorta 
t’atén personalment? Veniu a 
la deixalleria mòbil el segon 
divendres de cada mes, al 
carrer compositor Ramon Vic-
tori. Allà en Francesc Doblas 
atendrà tots els dubtes que li 
plantegeu. Us ensenyarà on 
dipositar cada cosa. Com ser 
útil pel medi ambient i perquè 
algú altre pugui aprofitar el 
que tu ja no vols.

Des que la nova deixalle-
ria ha entrat en funcionament, 
ha baixa el volum del que s’hi 
diposita en un 34%. Aquesta 
xifra no és pas dolenta: ara, 
quan usem la deixalleria, grà-
cies al personal que ens atén 
tots podem saber millor on di-
positar cada cosa, i què és el 
que no hi podem posar.

Finalitzat el mur de pedra de can Marçal

Trasllat de la font al corredor 
de can Tomàs de plaça

La nova 
deixalleria 
us atén 
personalment

quaranta escuts. Es tracta 
d’un arbre únic al món, sense 
parents vius. L’elecció, d’un 
simbolisme especial, ha estat 
pactada entre Josep Carde-
ñas, jardiner i un dels propie-

taris de la casa, i Santi Garo-
lera, regidor d’urbanisme. I és 
continuadora de l’acostumada 
cura del nostre poble per fer 
present la flora arbòria en els 
nostres carrers.
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El Ple de l’Ajuntament del 21 de desembre 
passat va aprovar inicialment el pressupost ge-
neral de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
per a l’exercici 2016.
Fem un repàs a cada apartat del pressupost de 
despeses, i en destaquem el més important.
Capítol 1: Despeses de personal:  

- Increment d’1% en totes les retribucions 
del personal funcionari o laboral, el màxim que 
permet la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat

- Reconeixement de l’import corresponent a 
la recuperació de 91 dies de la paga extra del 
desembre de 2012, d’acord amb el que esta-
bleix la Disposició addicional dotzena de la Llei 
de pressupostos de l’Estat per al 2016. Aquesta 
paga ja ha estat pagada a tots els treballadors. 
L’Ajuntament l’ha fet efectiva tan aviat com li ha 
estat permès per la llei. També ha estat retorna-
da, igual que als treballadors, a l’alcalde, ja que 
també se la va fer retirar el desembre de 2012.

- Previsió de retribucions per una plaça de 
tècnica especialista d’educació infantil per a la 
prestació del servei de la llar d’infants munici-

Pressupost de l’Ajuntament per al 2016
pal Patuleia. També previsió d’un increment de 
despesa per atendre la contractació de moni-
tors d’esplai, considerant l’important augment 
de demanda del servei experimentada aquest 
darrer.

- Reconeixement de triennis als funcionaris 
que meriten trienni aquest any.
Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis: 
Aquest capítol recull la despesa derivada de 
contractes de serveis i de subministraments 
contractats per l’Ajuntament. L’increment d’uns 
50.000 € aproximadament deriven de l’adapta-
ció dels imports als preus del contractes plu-
rianuals com ara el manteniment de la caldera 
de biomassa del pavelló i a la previsió de des-
pesa per a nous equipaments municipals poli-
valents com ca l’Anglada.
Capítol 3 i capítol 9: Despeses financeres i pas-
sius financers: En el capítol 3 es manté l’import 
de l’interès generat pel préstec de la inversió 
de canvi de làmpades de l’enllumenat públic. 
També es manté la previsió de despesa per a 
fer front a les despeses i comissions que gene-
rin els comptes bancaris dels quals n’és titular 
l’Ajuntament.
Capítol 4: Transferències corrents: el capítol 
experimenta un increment d’acord amb la ten-
dència dels darrers exercicis segons la qual 
diferents serveis es presten amb caràcter su-
pramunicipal a través del Consell Comarcal, 
Consorcis, Diputació, Escola de Música de Vic 
(Emvic), etc 

Les inversions programades són les següents:

CAPÍTOL INGRESSOS 
1. Impostos directes 1.127.900,00 €
2. Impostos indirectes 60.000,00 €
3. Taxes i altres ingressos 909.390,60 €
4. Transferències corrents 749.613,97 €
5. Ingressos patrimonials 37.220,00 €
6. Alienació d’Inversions Reals 0,00  €
7. Transferències de capital 320.099,32 €
9. Passius financers 0,00  €
Total ingressos 3.204.223,89 €

CAPÍTOL DE DESPESES 
1.Despeses de personal 850.874,06 €
2. Despeses béns corrents i serveis 1.675.903,08 €
3. Despeses financeres 1.520,00 €
4. Transferències corrents  148.704,90 €
6. Inversions reals  443.051,32 €
7. Transferències de capital 0,00  €
9. Passius financers  84.170,53 €
Total despeses  3.204.223,89 €

INVERSIONS REALS (Capítol 6)
Construcció dels vestidors 
de la zona esportiva 320.099,32 €
Adquisició maquinària 
dels serveis municipals 25.000,00 €
Habilitació d’un garatge als 
baixos porxada de Vilalleons 3.000,00 €
Equipament i museïtzació del Centre 
d’Interpretació de les Caramelles 10.000,00 €
Equipament del nou Punt Jove 10.000,00 €
Adquisició de noves bústies 
disseminats de Vilalleons 4.000,00 €
Adquisició fotocopiadora 1.452,00 €
Edició del llibre sobre 
el Pare Manuel Cazador 7.000,00 €
Realització del projecte 
d’identitat corporativa  20.000,00 €
Escultura d’homenatge 
als terrissers 42.500,00 €
Total 443.051,32 €
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Al terrat de ca l’Anglada 
ja s’hi ha començat a actuar. 
D’entrada, es van retirar els 
murs posteriors, que no per-
tanyien a la construcció origi-
nal de Miquel Pallàs. Això ha 
fet que la torreta, d’on s’han 
enretirat les antenes i s’hi ha 
deixat un parallamps, quedi 
més esvelta. Ara es pot divi-
sar millor el paisatge sud del 
terrat. Totes les lloses de te-
rra també s’han tret, s’ha im-
permeabilitzat tota la coberta. 
Ara mancarà la instal·lació 
de les tarimes de fusta que 

El dissabte 12 de març pas-
sat es va fer la inauguració de la 
nova caldera de biomassa del 
pavelló esportiu. La instal·la-
ció, que ja va entrar en funcio-
nament el gener, proveeix de 
calefacció i aigua sanitària ca-
lenta el pavelló i els futurs ves-
tidors de la zona esportiva.

La inauguració va ser l’ex-
cusa per poder ensenyar al po-
ble el funcionament de la cal-
dera i de la sitja d’estella que 
l’alimenta. D’això se n’encarre-
gà David Sans, de l’empresa 
WattEnergia S.L., adjudicatària 
del contracte després de fer la 
millor oferta de totes les em-
preses presentades.

L’acte comptà amb la 
presència de l’alcalde de Sant 
Julià, Joan Carles Rodríguez, 
que va explicar que el con-
tracte de l’Ajuntament amb 
l’empresa inclou les obres, els 
aparells i el muntatge de tot el 
sistema de biomassa, i també 
el subministrament energètic 
durant 6 anys, de manera que 
WattEnergia s’ha preocupat 
de fer una bona instal·lació 
per no tenir problemes du-
rant els anys de contracte. 
Es compta amb una inversió 
inicial de 55.000 € que s’ha 

Les obres de ca l’Anglada arriben al terrat

Inaugurada la nova caldera de biomassa del pavelló

assumit gràcies a una sub-
venció de Diputació de Bar-
celona. L’Ajuntament pagarà 
16.551,53 € anuals durant els 
6 anys de contracte, i a banda 
assumirà el cost energètic i el 
manteniment, en un preu fix. 
El total del contracte puja a 
226.265,67 € IVA inclòs. 

El regidor d’urbanisme, 
Santi Garolera, va explicar 
el retorn mediambiental de 
la instal·lació i l’aposta de 
l’Ajuntament per les energies 
renovables per fer un món mi-
llor. A continuació Joan Roca, 
president del Consell Comar-
cal d’Osona, va fer èmfasi en 
com l’evolució tecnològica 
ens permet ser més respec-
tuosos amb el medi ambient. 
Finalment, va cloure els par-

laments Josep Salom, dipu-
tat d’Esports de la Diputació 
de Barcelona, que va elogiar 
la feina feta per l’Ajuntament 
per ser el màxim d’eficients en 
l’adjudicació de la instal·lació 
i va exposar els beneficis de 
la col·laboració público-priva-
da per aconseguir una millor 
gestió dels recursos públics.

Els actes es van cloure amb 
una xerrada per part d’Albert 
Castells, enginyer forestal de 
Vic, que va explicar que la 
biomassa és una oportunitat 
per reactivar l’economia dels 
nostres boscos. Castells tam-
bé va remarcar que caldria re-
activar la fusta com a material 
de construcció en el nostre 
país, ja que això contribueix a 
disminuir l’efecte hivernacle.

el permetran fer visitable. Un 
nou indret ben bonic que que-
darà recuperat pel poble de 
Sant Julià, on el visitant es fa 
càrrec de la nostra geografia, 
tan local com nacional.

Les obres en la resta d’edifi-
ci van avançant. Ara els treballs 

es centren en la segona planta. 
La façana serà pintada de nou. 
Els porticons de fusta es trac-
taran i repintaran també de bell 
nou.

Es preveu que les obres de 
l’edifici finalitzin el proper mes 
d’abril.
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Les entitats de Sant Julià de Vilatorta ja han 
rebut la subvenció que els atorga l’Ajuntament. 
Aquest any però les entitats han hagut de fer un 
esforç administratiu per a poder obtenir aques-
ta subvenció que es mereixen, i per això des de 
l’Ajuntament els vol donar una sentit agraïment 
a totes per l’esforç realitzat.

El motiu de tots els requisits que s’exigeixen 
és l’aplicació de la nova Llei de transparència.  
Aquesta llei, entre d’altres exigeix als Ajunta-
ments que garanteixin el rendiment de comptes 
i la responsabilitat en la gestió pública, absolu-
tament en totes les gestions que es facin. És per 
això que per a poder rendir comptes davant la 
ciutadania i de qualsevol administració que ho 
demani, en qualsevol moment, des de l’Ajun-
tament s’ha hagut de demanar a les entitats, 
concretar explícitament el nombre d’activitats 
obertes al públic, així com també les que s’han 
realitzat en col·laboració amb l’Ajuntament, jus-
tificant també l’activitat de caràcter regular de 
cadascuna. A part d’això les entitats han hagut 
de presentar documents com la identificació del 
representant legal, els seus estatuts, els poders 
de representació, el NIF de l’entitat, la memòria 
de l’activitat portada a terme o el pressupost de 
l’entitat, en aquest cas de l’any 2014, a més de 
la corresponent justificació de l’activitat  pos-
terior a l’atorgament de la subvenció. Amb tota 
aquesta documentació es fa un salt de qualitatiu 
en matèria de transparència justificant rigorosa-
ment els diners del pressupost municipal que es 
destinen a subvencionar les entitats del poble.

D’acord amb la nova ordenança de subven-
cions aprovada l’octubre de l’any passat, la 
Junta de Govern del dia 11 de gener de 2016 
va aprovar l’atorgament de les següents sub-
vencions, seguint els criteris de valoració que 
s’hi estableixen.
Entitat Import €
Abaraka Bake 988,32
Agrupació Sardanista 1.442,15
Associació Veïns Vilalleons 555,25
Caramelles del Roser 1.251,00
Club Esportiu Vilatorta 1.333,12
Club Ciclista Calma 833,67
Club de Tennis Sant Julià 710,91
Club de Patinatge Artístic 993,09
Colla de Geganters i grallers 1.081,45
Coral Cants i Rialles 1.483,57
Terra de Tupinots 1.223,88
Tupinots –Consell Joventut- 1.793,48

Per algunes entitats que no tenen una activi-
tat regular però que fan funcions bàsiques dins 
el teixit associatiu del nostre municipi centrant 
les seves accions en un àmbit molt concret, 
l’ordenança preveu convenis específics perquè 
no quedin fora de la convocatòria. Aquest és el 
cas de les AMPAs del Bellpuig, el Roser, la Pa-
tuleia o l’Agrupació Familiar, amb les quals s’ha 
signat el conveni corresponent que els atorga 
els recursos econòmics perquè puguin conti-
nuar la seva tasca i pel qual es comprometen 
a garantir la transparència de la seva activitat. 
Així doncs l’AMPA de la Patuleia rebrà 400€,  
l’AMPA del col·legi El Roser 400€, l’AMPA de 
l’escola Bellpuig 3601€ i l’Agrupació Familiar 
300€. D’aquesta manera l’Ajuntament de Sant 
Juià de Vilatorta contribueix a garantir la viabi-
litat econòmica de les entitats sense afany de 
lucre, fent un esforç molt important per fomen-
tar la transparència i les bones pràctiques en 
matèria administrativa.

Lluïda festa en honor 
al patró Sant Julià

Un públic molt nombrós va assistir als ac-
tes que es van programar els dies 9 i 10 de 
gener passat amb motiu de la commemora-
ció Sant Julià, patró de la parròquia. Durant 
el cap de setmana  es va poder visitar, a l’Au-
la de Cultura, l’exposició sobre l’antic ofici 
de pinyonaire, muntada ex-professo. La con-
ferència del mateix nom va congregar més 
de 100 persones, que ompliren tota la sala. 

El dissabte al vespre Vilatorta Teatre va 
tornar a representar, al Saló Catalunya, 
l’obra “Allò que tal vegada s’esdevindrà”. 
El diumenge es va fer el tradicional ofici so-
lemne en honor a Sant Julià, amb el cant de 
la missa en llatí de Ramon Victori. La cobla 
Jovenívola de Sabadell va cloure els actes 
amb una audició de sardanes al pavelló.

Atorgament de subvencions 
a les entitats del municipi
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se centren en el terraplenat

Instal·lació dels serveis 
a les obres del nucli històric

Les obres del nou enllaç amb l’Eix Transversal continuen a 
bon ritme. Ara mateix van avançant els treballs de terraplena-
ment, sobretot al carril sentit Sant Julià i als brancals de con-
nexió a l’Eix Transversal. Mentrestant, ja ha quedat completa la 
instal·lació de la canonada de clavegueram, que ha de donar 
servei als habitatges de la zona. Aquests treballs han sigut molt 
costosos, sobretot a l’extrem nord de l’obra, a l’alçada de La 
Boscana, per la rasa que s’ha hagut d’obrir en el sòl de pedra. 
També s’han instal·lat els quatre conductes de fibra òptica.

Al ritme actual, es preveu que les obres puguin estar finalitza-
des el proper mes de juny.

Respecte les obres del nucli històric resta la fase final: la 
instal·lació dels serveis en les previsions soterrades que s’han 
deixat durant l’obra.

Pel que fa a la companyia elèctrica, resta pendent l’aprova-
ció del projecte elèctric. Cal tramitar els permisos definitius a les 
façanes on canviarà el recorregut de la línia per poder soterrar 
les travesses del carrer.

Pel que fa a la instal·lació de telèfon, hi ha un punt important 
a recordar. La nova escomesa de telèfon entrarà pels portals de 
les cases, ja que la xarxa també és soterrada. Per tant, els pro-
pietaris dels immobles hauran d’adaptar la instal·lació de casa a 
aquest fet. Tot i que Telefònica assumeix el cost de fer arribar el 
cable, si cada propietari no habilita el conducte per fer arribar la 
línia, la companyia deixarà el fil vist per la paret interior de la casa 
fins poder arribar al punt de connexió de xarxa (PCX) actual.

Tots aquests detalls seran explicats en una carta que es farà 
arribar a tots els veïns afectats. Per qualsevol dubte poseu-vos 
en contacte amb l’arquitecte tècnic municipal, Jordi Torrents, al 
correu electrònic torrentssj@vilatorta.cat. O bé trucant a l’Ajun-
tament, t. 93 812 21 79.

Tot i que en les últimes 
setmanes ha aparegut de 
nou a la premsa el tema de la 
Font d’en Titus, l’Ajuntament 
vol fer èmfasi al veïnat que 
el tema de límits està més 
que resolt des de fa temps. 
L’any 2006 l’Ajuntament de 
Sant Julià ja va firmar amb 
el de Calldetenes els límits 
definitius. Calldetenes, però, 
continua recorrent a la via 
judicial per reclamar una in-
demnització a l’Ajuntament 
de Sant Julià.

En una entrevista a Angle 
obert de el 9TV el 23 de fe-
brer passat, l’alcalde de Sant 
Julià s’exclamava que Ca-
lldetenes no acceptés una 
solució jurídica i tècnica per 
resoldre el conflicte. El clam 
venia arran que en tot el pro-
cés judicial Calldetenes ha 
rebutjat fer un peritatge ex-
tern, que permetria aclarir 
si en realitat, ajustats a dret, 
Sant Julià ha de pagar algun 
tipus d’indemnització.

Després de l’entrevista, 
l’alcalde de Calldetenes afir-
mava que s’acceptaria una 
solució tècnica amb un peri-
tatge imparcial. Tot i que sor-
prèn el canvi d’opinió, des 
de l’Ajuntament de Sant Julià 
es valora el gest com a posi-
tiu. Lamentablement, potser 
arriba una mica tard, ja que 
el TSJC està a punt d’eme-
tre sentència, i ara mateix 
cap peritatge amistós podria 
passar per damunt del que 
dictamini aquesta instància 
judicial.

La Font 
d’en Titus: 
un problema 
econòmic, 
però no 
de límits
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contenidors de roba usada del municipi

Amb la voluntat de col·la-
borar amb les associacions de 
la comarca, l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta ha en-
comanat el servei de recollida 
de roba usada a l’Associació 
Tapís. Fins ara aquest servei 
el gestionava la fundació Hu-
mana. Els tres contenidors 
s’han situat a l’aparcament 
del Perer, a l’aparcament de 
l’avinguda de Jaume Balmes 
(entre els carrers de l’Albereda 
i Marquesos de Vilallonga) i al 
carrer de Sant Ponç.

L’Associació  Tapís és una 
entitat sense afany de lucre 
que es va crear l’any 1985 i 
posa en marxa projectes rela-
cionats amb la formació i la in-
serció sociolaboral de perso-
nes en risc d’exclusió social. 
L’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta s’ha volgut implicar 
en aquest projecte amb la fi-
nalitat d’ajudar persones amb 
manca de recursos i dificultats 
per accedir al món laboral.

L’Associació Tapís recull la 
roba dels contenidors del pro-
grama Roba Amiga, que des 
del taller El Fil ofereix llocs de 
treball i formació com a pas 
previ a la incorporació en al-

tres empreses. Des d’aquí 
trien, seleccionen i classifi-
quen roba usada, comple-
ments i estris per a infants. 
També renten i planxen roba 
per a particulars. La botiga 
El Fil, situada a la plaça dels 
Màrtirs de Vic,  és el punt de 
venda de roba amb la finali-
tat d’assolir els ingressos ne-
cessaris per finançar en gran 
part o en la seva totalitat les 
despeses del projecte. La bo-
tiga ofereix articles de segona 
mà i restes de sèrie: roba de 
vestir i calçat per a totes les 
edats, roba de la llar, acces-
soris i jocs per infants i també 
recullen la roba del servei de 
bugaderia . 

Neteja del safareig de Vilalleons
L’antic safareig de 

Vilalleons ha recupe-
rat novament el seu 
aspecte amb la ne-
teja del fang i fulles 
que hi havia dins i la 
desbrossada d’herba 
i bardisses de tot el 
voltant. Les feines les 
ha realitzat el Servei 
de Manteniment mu-
nicipal que també ha 
fet un tractament a la 
fusta dels bancs que 
hi ha a l’entorn.
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de pedra de l’aparcament de les Set Fonts

Neteja i desbrossament de la riera 
de Sant Julià abans d’entrar al túnel

El dia 6 de febrer passat la 
barana que separa el parc de 
les Set Fonts de l’aparcament 
va aparèixer parcialment tom-
bada amb uns quants pilars 
arrencats i ferros doblegats. 
Per si no n’hi havia prou, una 
setmana més tard, el dia 13, 
part de la resta de la tanca 
que no va ser malmesa apa-
reix tombada amb altres pilars 
arrencats. També es produïren 
desperfectes al Centre d’In-
formació de l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona. La bre-
tolada va ser i denunciada als 
Mossos d’Esquadra. Aquests 
fets vandàlics són inadmissi-
bles i denoten una manca de 
civisme per part dels autors. 

El tram de la riera de 
Sant Julià que passa 
sota el castell demanava 
una actuació decidida. 
La malesa i el brancam 
s’havien fet amos i sen-
yors del lloc, la qual cosa 
representava un perill 
seriós en cas d’una avin-
guda d’aigües. Durant 
el mes de gener passat 
s’hi van fer feines de ne-
teja i desbrossament en 
els vorals i la llera i es va 
perfilar el traçat del llit 
de la riera amb procedi-
ments mecànics. Aques-
ta actuació va suposar 
treballar en una franja de 
450 metres lineals que 
va des de l’alçada de la 
Coma fins a la boca del 
túnel -a la carretera de 
Vilalleons-, i va ser realit-
zada per personal propi 
de l’Espai Natural Guille-
ries-Savassona.

Tot i que el Servei de 
Manteniment ja ha reparat la 
tanca, l’Ajuntament agraeix 
totes les informacions rebu-
des per identificar els autors 

d’aquests actes vandàlics. 
Recordeu també els números 
de telèfon dels Vigilants Muni-
cipals, mòbil 665 76 77 93 i fix 
93 812 27 60.
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de ca l’Anglada al castell de Bellpuig

Noves tecnologíes que arriben a Sant Julià
4G en la banda de 800 MHz Vodafone

Guifi.net ha traslladat el punt de connexió d’Internet de Ca 
l’Anglada al castell de Bellpuig. El canvi, motivat per les obres 
de restauració de l’edifici, s’ha fet coincidir amb una millora de la 
tecnologia d’accés a Internet pels usuaris connectats a la xarxa 
Guifi.net. 

La nova antena que s’ha instal·lat és d’una tecnologia més 
avançada: funciona a 5GHz. Aquest fet suposa una avantatge 
per gaudir dels serveis de la xarxa de comuns amb millors pres-
tacions.

Us recordem les dades dels proveïdors de Guifi.Net, que són:

Els serveis mòbils de nova generació sobre la banda de fre-
qüències de 800MHz arribaran a Sant Julià. Això millorarà la co-
bertura mòbil, però també pot donar algun conflicte amb la re-
cepció del senyal de televisió. 

La nova tecnologia 4G, utilitzada anteriorment per la televisió 
digital terrestre (TDT), permet oferir millors prestacions, millor co-
bertura en espais interiors i més extensió de cobertura. Aquestes 
xarxes 4G arriben per millorar la velocitat de connexió a Inter-
net, serveis de televisió sota demanda, descàrregues de música 
així com nous serveis que veuran la llum en els anys vinents per 
aprofitar l’ample de banda de la tecnologia 4G.

L’Ajuntament ha rebut la petició de Movistar de desplegar 4G 
a Sant Julià. La companyia ha demanat llicència d’obres per fer 
arribar fibra òptica a l’antena de Puigsec, i millorar-ne la con-
nexió. Així mateix la companyia Vodafone també ha expressat a 
l’Ajuntament la seva intenció de desplegar el 4G a Sant Julià en 
els propers mesos.

Tots aquests compromisos arriben després de la intensa cam-
panya “Si tens problemes amb la cobertura mòbil, exerceix els 
teus drets com a consumidor”, engegada per l’Ajuntament el no-
vembre de 2014, i que animava als usuaris a denunciar la manca 
de cobertura mòbil de molts punts del municipi

La prestació 4G serveis pels mòbils pot comportar, però, 
interferències en la recepció del senyal de televisió (TDT) dels 
usuaris. Per això el Ministeri d’Indústria ha habilitat un telèfon 
gratuït perquè en cas de produir-se afectacions es puguin resol-
dre de forma gratuïta. És el 900 833 999 o bé la web www.lle-
ga800.es. Teòricament, els ciutadans que resideixen en zones 
de major afectació, rebran o han rebut una carta al seu domicili 
on se’ls informa que a partir d’aquest moment poden sol·licitar 
l’adaptació de l’antena del seu edifici per evitar les afectacions. 
També teniu la possibilitat de contactar amb el vostre instal·la-
dor d’antena.

Setup 
Tel. 93 881 42 48

Priona 
Tel 93 176 00 51 
suport@priona.net

Goufone - Gurbtec - Osofon 
Tel. 93 390 05 16 
info@goufone.com

Des del passat 12 de ge-
ner de 2016, l’operadora 
Vodafone ha arribat a Sant 
Julià de Vilatorta. Fins ara, 
la cobertura mòbil proveï-
da per Vodafone era gaire-
bé nul·la, fet que provocava 
que la companyia pràctica-
ment no tingués usuaris al 
municipi.

Aquest fet ha canviat to-
talment. Vodafone proporcio-
na servei de telefonia mòbil 
a Sant Julià de Vilatorta des 
del passat 12 de gener, apro-
fitant la compartició de l’an-
tena de Puigsec, propietat de 
la companyia Orange.

Segons fonts directes de 
la companyia, actualment 
s’està donant servei de 2G 
i 3G, en previsió d’afegir 4G 
durant els propers mesos. 

Vodafone era l’última gran 
operadora que mancava a 
Sant Julià. Amb la seva arri-
bada no només es garanteix 
la competitivitat entre com-
panyies en el nostre muni-
cipi. També s’acaba defini-
tivament el problema de la 
cobertura mòbil al nostre 
poble.
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la cadira

L’Ajuntament 
ja té web 
transparència

34è Certamen de pessebres casolans

“Nadal en vers” ens va apropar al Nadal més entranyable, més 
casolà i més divertit: veure un nen recitant el vers de Nadal dalt 
d’una cadira. Això és el que va passar la tarda del dia de Nadal a la 
sala d’actes de l’Escola Bellpuig. A l’escenari un gran plafó amb un 
dibuix de David Soler –Desulé- que representava el menjador d’una 
casa amb una família al voltant d’una taula ben parada, fent l’àpat 
de Nadal. No hi faltava tampoc, l’arbre ni el Tió. 

Un per un, més de 20 nens s’enfilaren a la cadira per recitar un 
poema de Nadal. Altres nens, també un per un, van amenitzar mu-
sicalment els entre actes amb nadales interpretades amb flauta, 
piano, violí, cello o trompeta. Versos des de dalt de la cadira va ser 
una proposta dirigida per Lluís Badosa –Vilatorta Teatre- i va comp-
tar amb la participació d’alumnes de l’Aula de Música i de l’Escola 
Bellpuig i la col·laboració especial de la Pau, la Gemma, la Filo i en 
Climent Villegas.

En acabar l’acte, com ja és costum, es va encendre una foguera 
al pati i es va fer una cantada popular de nadales, dirigides per la 
Pau Albert. També es va fer l’acostumada Torronada amb neules i 
torrons per compartir.

En el 34è Certamen de pessebres casolans hi participaren Fran-
cesc Trullàs;  Iris i Marc Pedrosa;  Remei Cano i néts; Alba, Aida i Pere 
Dodas; Laura Vivet; Remei Codina; Rosa Solà; Albert i Núria Wen-
nberg i Montse Piqué; Gerard Mateu; Dolors Dorca; Miquel Alsina; 
Manel Vilalta; Joan, Clara i Pau Rodríguez; i Casal d’Avis.

La comissió que va visitar totes les llars participants va valorar 
positivament les obres realitzades. En les últimes edicions aquest 
concurs ha abandonat l’esperit competitiu per convertir-se en un 
certamen que exalça i dóna relleu els valors tradicionals, artesanals, 
innovadors i creatius del pessebrisme. Tots els participants van ser 
obsequiats amb un lot de productes nadalencs.  

L’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta ha acti-
vat la nova web de trans-
parència. I és que l’Ajun-
tament no fa res més que 
gestionar els recursos que 
són de tots. Per tant, tota 
la ciutadania de Sant Ju-
lià i Vilalleons i més enllà 
té dret a conèixer com es 
gestionen aquests recur-
sos.

A la web de transparèn-
cia has de poder trobar-hi 
tota la informació econò-
mica de l’Ajuntament. La 
informació institucional i 
organitzativa. L’acció de 
govern i les normatives 
que regeixen el municipi. 
El contractes, convenis i 
subvencions promoguts 
per l’Ajuntament. I tots els 
serveis i tràmits que la ins-
titució posa a disposició 
dels ciutadans.

La web encara no està 
completa. Però s’anirà 
completant al llarg dels 
propers mesos. Mentres-
tant, si no hi trobes el que 
busques, pots fer una 
sol·licitud directament a 
alcaldia, al correu elec-
trònic sjv.alcaldia@vila-
torta.cat. L’Ajuntament 
està obligat a facilitar-te 
la informació que li de-
manis.

Vols entrar a la nova 
web de transparència del 
nostre municipi? Entra a 
www.vilatorta.cat i clica 
al bànner de l’esquerra. 
O bé, directament, entra 
a l’enllaç http://seu-e.cat/
web/santjuliadevilatorta

Per una administració 
local oberta i transparent, 
fes ús de la nova web de 
transparència!
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Noè Ribas amenitza el
“Celebrem junts Nadal”

Des de fa quatre anys els ajuntaments de Calldetenes, Fol-
gueroles, Santa Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta orga-
nitzen el  “Celebrem junts Nadal”. Són quatre actuacions dedi-
cades als infants, una a cada poble. La de Sant Julià es va fer 
la tarda del dia 28 de desembre coincidint amb el primer dia 
del Saló de Nadal. L’actuació de Noè Rivas va fer que el públic 
participés de valent, amb energia i alegria creant un ambient 
de festa i complicitat. L’objectiu d’aquesta iniciativa gratuïta i 
oberta a tothom és fer un cicle d’activitats nadalenques a partir 
de mancomunar serveis entre els ajuntaments.

Un Saló de Nadal molt viu

El Saló de Nadal va rebre gairebé un miler de visitants durant 
els tres dies que va estar obert (28, 29 i 30 de desembre). A 
finals d’any, i ja en fa deu, el pavelló municipal es converteix en 
territori infantil on la canalla hi pot fer un grapat d’activitats lú-
diques, didàctiques i d’entreteniment. El preu de l’entrada cos-
tava tres euros i l’abonament dels tres dies sortia per 6 euros. 

Quatre tardes 
de cinema
Durant els diumenges del 
mes de febrer es va fer el ci-
cle tardes de cinema amb la 
projecció de quatre pel·lícules 
dirigides a un públic infantil 
i familiar. Per la pantalla del 
Saló Catalunya hi desfilaren 
personatges de les pel·lícu-
les del moment “Els Minions”, 
“Inside Out”, “Pinotxo i el seu 
amic Coco” i “Atrapa la ban-
dera”. El preu de l’entrada, 
que incloïa una bossa de cris-
petes, era de 4€ per sessió. 
També es va posar a la venda 
un abonament de 12€ per a les 
quatre pel·lícules.

Celebració del 
Dijous Llarder a 
l’Espai Activa’t
L’Espai Activa’t (Centre de 
Serveis per a la Gent Gran) va 
celebrar el dijous llarder recu-
perant el tradicional “Caldo 
de carnaval” que antigament 
s’havia fet a molts llocs de 
Catalunya.  La celebració va 
comptar amb la participació 
dels alumnes de l’Escola Be-
llpuig que van visitar  l’Es-
pai per compartir les seves 
disfresses amb els usuaris de 
l’espai. Seguidament  es va 
servir una tassa de brou a tots 
els assistents, acompanyat 
d’un tall de botifarra. 

Enterrament 
de la sardina
La tradicional sardinada per 
donar la benvinguda a la Qua-
resma van tenir lloc el 17 de 
febrer passat, a la plaça Ca-
talunya, a 2/4 de 9 del ves-
pre. Per un mòdic preu de 3€, 
tothom qui va voler va poder 
gaudir de 3 sardines, una lles-
ca de pa acompanyat per vi o 
aigua.
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omple de màgia els carrers de Sant Julià

La cavalcada de Reis del 
5 de gener passat fou una 
de les més multitudinàries 
dels últims anys. Els carrers 
i el turó de sant Roc plens 
de gent a vessar i les cares 
d’il·lusió dels infants foren el 
premi a les moltes hores de 
feina dels voluntaris per crear 
la nova imatge de la cavalca-
da. Aquest any es féu especial 
èmfasi en els vestits, i en les 
joies de Ses Majestats, que 
duien gravades el símbol vila-
tortí de cada rei. Melció, Gas-
par i Baltasar van estrenar uns 
luxosos vestits fets a mida 
que lluïen unes capes molt 
vistoses i elegants. Els vestits 
foren dissenyats per en Qui-
co Saiz i confeccionats a can 
Bascompte.

Dies abans, però, el Pat-
ge Reial va venir expressa-
ment a Sant Julià per recollir 
les cartes que tots els nens i 
nenes adreçaven als Reis. La 
comitiva va establir el 29 de 
desembre el seu sorprenent 
campament al costat del pa-
velló municipal. La visita fou 
més màgica que mai, amb la 
seva haima acollidora i mera-
vellosa.

Els Reis, amb una impres-
sionant cavalcada, van fer la 
seva entrada a Sant Julià per 
la carretera de Vilalleons. La 
cavalcada comptava amb un 
llarg seguici de patges amb 
teies, torxes i com a novetat 
també els acompanyaven 24 
fanalers. Hi havia un tupí ge-
gant carregat de regals. Amb 
les seves carrosses, els reis 
van passar pels carrers del 
centre del poble, fins arribar 
a l’ermita de sant Roc, on van 
fer l’oferiment al pessebre vi-
vent. Després, al pavelló, van 
saludar al poble i van repartir 
les joguines, una per una, als 

Teniu fotos de les cavalcades de Reis?
Amb la intenció de crear un arxiu d’imatges històriques fem 
una crida a la població perquè ens feu arribar fotografies ac-
tuals i antigues de la cavalcada de Reis. Us demanem, però, 
que no siguin fotos dels reis donant regal als vostres fills. 
Haurien de ser imatges de qualitat que plasmin el moment, 
la màgia i l’emoció d’aquesta nit tant especial. Les podeu 
enviar al correu de Ses Majestats: reisvilatorta@gmail.com

nens i a les nenes que s’ha-
vien apuntat a la campanya 
“Reis de prop”. En total van 
repartir 173 regals.

Als vols de mitjanit, des-
prés d’haver sopat i en mig 
d’un gran silenci, els Reis van 
portar els seus regals a tota la 
quitxalla del poble.

La cavalcada comptà amb 
la participació de 90 patges 
curosament engalanats i dels 
nens que formaven part del 
pessebre vivent, a més dels 
responsables de maquinària, 
dels responsables de vesti-
menta, dels subministradors 
de llenya per les teies, dels 
conductors, dels encarregats 

de l’ermita de sant Roc i del 
pavelló, etc.

L’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta vol agrair la im-
plicació de tots els voluntaris 
que fan possible la cavalcada 
de Reis del nostre poble i es-
pecialment als responsables 
directes de la cavalcada en 
Quico Saiz, en Climent Ville-
gas, i el regidor d’esports i es-
deveniments, Marc Vilarrasa. 
Tots tres han esmerçat, des 
de mesos abans, una gran 
tasca que fa que cada any la 
cavalcada de Sant Julià sigui 
més i més espectacular. Fe-
licitats per la feina feta, i feta 
tan bé.
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activament amb la Marató de TV3
Amb motiu de la Marató 

de TV3 que en aquesta edició 
estava dedicada a la diabetis 
i l’obesitat l’AMPA Bellpuig, 
l’AMPA Patuleia, la Colla ge-
gantera, i l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta van or-
ganitzar una jornada solidària 
el diumenge 13 de desem-
bre.  Aquest és el segon any 
que Sant Julià hi participa 
d’una manera directa i acti-
va. Durant la jornada es van 
recollir  970,50 €, superant la 
xifra assolida l’any passat. El 
mateix cap de setmana es va 
organitzar un torneig mixt de 
pàdel a les instal·lacions del 
Club Tennis Sant Julià en que 
es recaptaren 540 €. Hi van 
participar 24 parelles en dues 
categories. Els guanyadors 
van ser Lluís Codinachs i Mina 
Sanchez en 1a categoria i Al-
bert Torrents i Emi Calm en 2a 
categoria.

La 24a edició de La Mara-
tó de TV3 i Catalunya Ràdio 

Parlar bé surt de franc
Confusions freqüents en l’ús d’alguns verbs de significats semblants

Sentir i escoltar. És molt diferent dir “En Pere no hi sent” o “ En Pere no escolta”
Sentir: captar, percebre, uns sons o unes veus.  Em sembla que plourà, he sentit trons.  Quin 
silenci! No se sent res.
Escoltar: fer atenció a allò que sentim. Quan parla, tothom l’escolta.
(No és correcte dir: Em sembla que plourà, he escoltat trons. Quin silenci! No s’escolta res.)

Complert (de complir) i complet (de completar).
Complert: haver satisfet un deure o una promesa. He complert l’encàrrec.
Complet: haver acabat  una cosa o una feina que consta de diverses  parts. Les obres com-
pletes de Verdaguer. (No és correcte dir: Les obres complertes de Verdaguer.
                   
Compondre i composar
Compondre: crear, combinar elements. Compondre una cançó.
Composar: castigar, imposar una sanció. El jutge ha composat una pena.                                                                                                   
(No és correcte dir: En Lluís ha composat una cançó. Cal dir: ha compost una cançó)

va aconseguir, després de 15 
hores d’emissió en directe, 
la recaptació de 7.015.367 €. 
Aquesta quantitat, però, és 
provisional, ja que s’incremen-
tarà amb les donacions que es 
rebin fins al tancament definitiu 
de l’edició, el 31 de març del 

2016. El paper actiu i la solida-
ritat dels catalans suposarà un 
impuls de la recerca biomèdi-
ca per trobar tractaments més 
eficaços i intentar acabar amb 
la diabetis i l’obesitat, les dues 
malalties metabòliques més 
freqüents al nostre país.
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Rua de carnaval 2016

Xevi Farrarons premiat 
en el Mobile World Congress

La tarda del dissabte 6 de febrer la rua del carnaval va des-
filar pels carrers del nostre poble. Nombroses persones partici-
paren d’un cercavila festiu on grans i petits lluïen disfresses ben 
originals. Com a fi de festa tots van gaudir d’un berenar amb 
coca i xocolata ofert per les AMPES del Bellpuig i la Patuleia.

Poder consultar tota la informació sense haver de saltar d’una 
aplicació a una altra. Aquest és el principal objectiu de Thing-
thing, l’aplicació que es va endur un dels premis 4Years From 
Now (4YFN), l’apartat dedicat a emprenedors del Mobile World 
Congress, celebrat a Barcelona del 21 al 25 de febrer passat.

Thingthing és un teclat intel·ligent que permet accedir i com-
partir el contingut del núvol directament des del teclat, evitant 
canviar d’aplicació.

En Xevi Farrarons és un dels 4 fundadors de l’empresa, junta-
ment amb  l’Olivier Plante, en Jose Bautista i en Francesc Gar-
cía. En Francesc i en Xevi són els enginyers i s’encarreguen del 
desenvolupament.

Van començar a treballar junts i va desenvolupar els primers 
prototipus el març del 2015. El setembre llançaven la primera 
versió oficial i el novembre van ser a l’apartat de “Featured” de 
l’AppStore mundialment.

Aquest febrer han llançat la versió 2.0 i han guanyat el premi 
de 4YFN. “El premi ens ha anat molt bé en aquest moment, 
sobretot per acabar de tancar la primera ronda de finançament, 
que esperem que sigui durant el proper mes”, afirmava en Xevi 
i afegia “Thingthing ara mateix només està disponible per a dis-
positius iOS, però ja estem mirant la versió Android, que tenim 
previst que surti a mitjans d’aquest any”. El premi en qüestió 
s’emmarca en la categoria de “Disruptive by Mobile”, en la qual 
hi havien 7 finalistes més. El premi suposa un reconeixement 
per la feina i la possibilitat de tenir un estand tot el dia al 4YFN + 
entrada al MWC. 4YFN és part del MWC, i està dedicat exclusi-
vament a startups, petites empreses emergents.

Beca de recerca
Josep Romeu 
2016-2017

El termini per a la pre-
sentació de propostes per 
a la tercera edició de la 
Beca de recerca Josep Ro-
meu s’acaba el 23 d’abril.  
La beca, que és de caràcter 
biennal, té com a objectiu 
el foment de la recerca en 
els camps cultural, històric, 
artístic, social, lingüístic, 
demogràfic, científic, etc, 
referits a Sant Julià de Vila-
torta i Vilalleons. En aques-
ta convocatòria es propo-
sen els següents temes 
específics:
- La indústria i tradició terris-
saire de Sant Julià de Vilator-
ta.
- Els noms del poble. Mi-
crotoponímia de Sant Juià 
de Vilatorta i Vilalleons.
- Àmbit de Vilalleons.

La beca està dotada en 
2500 € i a criteri del jurat es 
podrà establir un accèssit. 
El veredicte es farà públic 
en el transcurs de la VIII edi-
ció de la Fira del Tupí (21 i 22 
de maig) i es publicarà a la 
revista Vilatorta de la Festa 
Major. El termini per realitzar 
el treball és de dos anys.
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i el Rebost canvien de mans

El Rebost
Amb la jubilació d’en Ramon Vilar des 
d’aquest mes de març la carnisseria el Re-
bost ha passat a ser regentada per en Josep 
Curós.

L’establiment continuarà oferint una àm-
plia gamma de carn i embotits de qualitat, 
amb una ampliació de la secció de conge-
lats. Amb l’objectiu de millorar encara més 
el servei anirà introduint nous productes 
com ara el porc duroc. En breu també s’hi 
podrà trobar una variada selecció de plats 
preparats.

El rebost manté el mateix horari habitual 
de dilluns a dijous de 8.30 a 13.30 hores i di-
vendres i dissabtes de 8.30 a 14 hores. Les 
tardes obren de les 17 a les 20 hores i els 
dissabtes tarda és tancat. Tel. 93 888 77 77.

El Frankfurt
Des del mes de gener passat l’Antoni Reina 
s’ha fet càrrec del Frankfurt Sant Julià que 
des de la seva inauguració, ja fa més de 35 
anys, havia  estat regit per Lluís Crispi. El 
local segueix amb les mateixes  especia-
litats gastronòmiques de cuina catalana i 
casolana com ara les pilotilles, les galtes, 
les sardines i el seitó de la costa, de Pala-
mós, i introdueix nous plats com el bacallà 
amb samfaina i el jarret amb salsa d’es-
calivada. L’establiment obre de dimarts a 
diumenge de 7 del matí a 10 de la nit. El 
dilluns és tancat per festa setmanal. Tel. 93 
707 85 85.

Bar Núria
Després de més de 40 anys darrera la barra 
del Bar Núria el mes de febrer passat Josep 
Gilabert va traspassar el negoci a Joan Vic-
tori. L’emblemàtic establiment continuarà 
amb el mateix estil i ambient oferint el servei 
de cafeteria i esmorzars d’entrepans, i tapes 
calentes els caps de setmana. De mica en 
mica s’aniran introduint canvis, i segons la 
temporada altres tapes acompanyaran als 
famosos “callus”, variats i vermuts. L’horari 
d’hivern és: dilluns, dimarts, divendres i dis-
sabte de 7 a 21 hores, diumenge de 7 a 18 
hores i dimecres de 7 a 13 hores. El Bar Nú-
ria tanca les tardes dels dimecres i tots els 
dijous. Tel. 93 812 22 43.
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“Portes Obertes”:
Palimpsestos 
de Pere Morera

El proppassat dia 16 de febrer, 
a l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Vic, vaig tenir l’ho-
nor i el goig de presentar les 
Pintures d’Atzar sobre portes 
reciclades del nostre convila-
tà, pintor de parets, Pere Mo-
rera. Es tracta de disset portes 
utilitzades sobre cavallets com 
a taulers horitzontals de treball 
per a pintar-hi encàrrecs pro-
fessionals. En realitat, el que 
s’ha exposat a Vic són les Pin-
tures d’Atzar resultants, fortuï-
tes i impensades, aleatòries i 
imprevistes que, treballades 
per Pere Morera i descobertes 
pel qui escriu aquestes línies, 
foren objecte de la meva aten-
ció des del primer dia que les 
vaig descobrir.

Al llindar del segle XXI, són 
dues les qüestions que, una 
vegada més,  planteja aquesta 
exposició de “Portes Obertes”: 
què és l’art i quin és el paper 
que juga l’atzar en la creació 
artística. De fet, amb perspec-
tiva històrica, són moltes les 
veus que han intentat respon-
dre-les al llarg del segle XX a 
través, sobretot, dels creadors 
avantguardistes. Jo m’adhe-

reixo al pensament de l’artis-
ta francès Marcel Duchamp 
(1887-1968) qui, avançant-se 
cent anys a la meva descober-
ta de les Pintures d’Atzar de 
les portes de Pere Morera, ja 
havia evidenciat la descoberta 
d’objectes trobats -ell en deia 
Ready Made- arribant a afirmar 
que “l’art és allò que denomi-
nem art”, volent expressar que 
l’art no és una realitat monolí-
tica, intocable i mitificada, sinó 
una realitat viva i canviant a 
través del temps. Hi estic ben 
d’acord. Sortosament, la fun-
ció de l’art ha anat canviant a 
través de la història i de la seva 
essència en podem parlar.

El fet és, doncs, que des de 
que vaig descobrir, en el mes 
de maig de 2015, les Pintures 
d’Atzar de Pere Morera, no he 
parat fins ara per donar-les a 
conèixer. D’aquestes pintures 
jo en dic palimpsestos per-
què em recorden els còdexs 
medievals de pergamí sobre 
els que escrivien els monjos 
copistes i que, després d’ha-
ver-ne fet ús, raspaven i afina-
ven per a tornar-los a utilitzar, 
deixant-ne rastres. És exac-

tament el que ha succeït amb 
les portes de Pere Morera: les 
capes de pintura acumulades 
l’una damunt de l’altra, grà-
cies a l’atzar, han produït una 
meravella de combinacions 
aleatòries de formes i colors 
que no enveja en res la millor 
pintura abstracta contemporà-
nia, amb el valor afegit de ser 
el fruit del treball quotidià d’en 
Pere per a viure.

Em plau que l’atzar em fes 
arribar a n’en Pere per a fer-li 
un encàrrec professional. Em 
plau que l’atzar em portés a 
fer la descoberta de les portes 
d’en Pere i em plau d’haver-les 
presentat a l’Escola d’Art de la 
que en Pere fou alumne. En-
cara em plaurà més si, en un 
futur proper, podem portar 
l’exposició a Sant Julià per-
què, vilatortins i vilatortines, 
pugueu ser testimonis amb els 
vostres ulls i en pugueu gaudir 
com jo n’he gaudit.

Us puc ben assegurar que, 
a hores d’ara, en Pere Morera 
veu, es mira i treballa sobre les 
portes d’una altra manera. Fe-
licitem-nos-en!

Francesc Orenes
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L´any 1956 Ellen Gordon Allen, esposa d’un 
general americà, va fundar “Ikebana internacio-
nal” a Kioto. El lema va ser: “Amistat a través de 
les flors”. Va expressar l´objectiu de desenvolupar 
l’amistat internacional a traves dels estudis d’ike-
bana. A partir d’aquest moment es van escampar 
grups d’ikebana per tot al món mantenim reunions 
i grup de treball, preparant demostracions i orga-
nitzant exposicions. El missatge que es dóna és 
reconèixer la importància de l’ikebana per la seva 
simplicitat , línies rectes i el senzill sentiment de 
l´estil contemporani. L’ikebana també reconeix la 
importància de la nostra necessitat d’aprendre a 
viure en harmonia dins de la natura.

Anna Sabaté

Història d’ikebana

El 10 de gener passat, Carles Puigdemont, alcalde de Girona 
des de 2011, va ser investit President de la Generalitat de Ca-
talunya, amb la majoria absoluta del Parlament de Catalunya, al 
límit del termini legal abans de la convocatòria automàtica de 
noves eleccions, que expirava l’endemà mateix. 70 diputats, 62 
de Junts pel Sí i 8 dels 10 de la CUP, van donar el seu suport al 
candidat alternatiu a Artur Mas, que va renunciar el dissabte a la 
reelecció en virtut  d’un pacte de govern amb la CUP. En contra 
s’han posicionat els 63 diputats de Ciutadans, PSC, CSQEP i PP.

La CUP va aconseguir a última hora l’objectiu que havia per-
seguit des de la mateixa nit electoral del 27-S, quan es van re-
afirmar en el compromís sostingut en campanya de no afavorir 
la investidura d’Artur Mas. El pacte subscrit entre els indepen-
dentistes ha tingut un cost important per a la CUP, que resta 
subjecta a un estricte compromís d’afavorir l’estabilitat parla-
mentària en tot cas, amb dos diputats que s’incorporaran a la 
“dinàmica parlamentària” de JxS.

La inesperada sortida de Mas va convertir a Carles Puigde-
mont en sorprenent candidat alternatiu d’última hora. El nom de 
l’alcalde de Girona, destacat del sector més independentista de 
CDC, no figurava en cap travessa de les moltes especulacions 
que venien publicant-se. El president número 130 de la Gene-
ralitat, el 5è des de la restauració de la institució el 1980 va 
explicar que el seu mandat estarà dirigit pels objectius indepen-
dentistes marcats en el programa de JxSí, que s’articulen en els 
eixos de pla de xoc en matèria social, ruptura legal amb l’Estat 
i de començament del procés constituent, establint estructures 
d’estat com la hisenda catalana o un Banc Nacional.

Sabíeu que des de casa 
vostra podeu accedir electrò-
nicament a les dades de la 
vostra historia clínica?

Sabíeu que podeu consul-
tar informes, analítiques, pro-
ves, la vostra recepta electrò-
nica, etc? 

Aneu al consultori i us infor-
maran!

També podeu saber des de 
quins centres s’ha consultat la 
vostra historia compartida (la 
que es comparteix entre els 
centres sanitaris públics de 
Catalunya).

És molt fàcil, sols cal que li 
demaneu a l’administrativa del 
consultori, la Dolors Molas, 
que us informi sobre el tema i 
us gestioni l’accés. Per fer-ho 
necessitarà que li faciliteu les 
vostres dades, la targeta sa-
nitària, un número de telèfon 
mòbil i una adreça de correu 
electrònic.

Podeu trobar més infor-
mació a:http://ticsalut.gencat.
cat/ca/projectes_estrategics/
canal_personal_de_salut

La salut és vostra, les da-
des sanitàries també!

Les vostres 
dades sanitàries 
des del vostre 
ordinador

Carles Puigdemont, 
nou president 
de la Generalitat 
de Catalunya
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La revista Vilatorta estrena 
twitter. Seguiu-nos al twitter 
rev_vilatorta i recordeu utilitzar 
l’etiqueta #vilatorta

Kilian Pérez @kilian_pn  
25 febrer
Avui l’@sal_ccoo_cat de @ccoo-
vormaros signa el conveni laboral 
de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta #bonafeina 

Santi Casademunt 
@CasademuntSanti  
15 febrer
Joan Arumi presenta el seu nou 
llibre “Entrena’ls per cooperar” a 
RAC1 - Basté. Privilegi per CE Vi-
latorta Basket 

Barcelona ÉsMoltMés 
@bcnmoltmes  
14 febrer
Molt bé! RT@CatalunyaImage 
Castell de Bellpuig a Sant Julià 
de Vilatorta (Osona) 

Hernan Collado @hernancollado  
4 febrer
Hernan Collado ha retuitat Agents 
Rurals
Molta feina a fer! passeu-vos un 
diumenge pel camí de la carena 
de Sant Julià de #Vilatorta! 

Fundació puntCAT @puntcat  
2 febrer
Hem fet un taller amb un públic 
molt especial! Els nens i nenes de 
l’escola del Roser de Sant Julià 
de Vilatorta :D 

TeixitsBascompte
@BascomptePatch  
6 gener
Gràcies a SSMM els Reis d’Orient 
de St.Julià de Vilatorta per ha-
ver-nos confiat el disseny i  con-
fecció dels vestits 

Els resultats de les eleccions al Congrés dels diputats, 
celebrades el dia 20 de desembre passat han estat els se-
güents:

Cens electoral: 2.358
Vots emesos : 1.783
Participació: 76,61%
Partit    Vots (%)
Democràcia i Llibertat (DL) 839 47
ERC-CAT SÍ   617  35
En Comú     125  7
PP      64  4
PSC-PSOE    45  3
C’s     39  2
Unió    18  1
Altres    5  0
Vots en blanc   18  1
Vots nuls    13  0,7

Resultats de les eleccions 
al Congrés dels diputats 2015

Eleccions a la Cambra Agrària
Unió de Pagesos (UP) es va imposar en les eleccions a 

les cambres agràries que es van fer el diumenge 28 de febrer 
a tot Catalunya. Amb una participació del 53,98%, UP va 
guanyar amb el 56,85% dels vots, Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya (JARC) va aconseguir un 27,60% i Asaja 
va quedar a 12,73% i no va obtenir representació. Pel que fa 
a Sant Julià de Vilatorta, el resultat va ser el següent: 23 elec-
tors censats, JARC 6 vots, Unió de Pagesos 4 vots , Asaja 1 
vot, blanc 2, nuls 2.

Resum meteorològic del 2015

Temperatura màxima: 39,3ºC (dia 7 de juliol)
Temperatura mínima: -7,9ºC (dia 6 de febrer)
Precipitació anual: 573.7 mm
Dia amb més precipitació: 40,2 mm (dia 9 de juny)
Velocitat vent màxima: 65,8 km/h (dia 5 de març, 
a les 18,31 h.)

Podeu veure un resum més ampli de totes les dades per me-
sos a meteovilatorta.cat

Vilatortins 
en xarxa@
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RESTAURANT de  PUIGLAGULLA

Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA

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

VIC (Osona)

Tel. 93 812 27 01
Mòbil 699 07 91 08
info@instalad.com
Polígon La Quintana

Carrer de la Indústria, 18
08504 Sant Julià de Vilatorta

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

ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES
SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT 

DE PROJECTES i PROTOTIPUS
ACABATS EN PINTURA EPOXI

S.A.V. SERRALLERIA i ALUMINI VILARÓ, S.L.
C. Indústria, 11-13• Pol. Ind. “La Quintana”

Tel. 93 888 81 78 - Fax 93 888 73 57
08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona)

www: info@savvilaro.com

BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
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Flor Suárez 18 anys
Prefereixo l’horari d’estiu, 
perquè significa que arriba el 
bon temps. Valoro molt el fet 
de llevar-me i que ja sigui de 
dia. Quan hi ha el canvi d’ho-
ra d’hivern, d’altra banda, et 
despertes que encara és de 
nit, i no tens ganes de fer res.

Marta Cornellas 38 anys
A mi no m’afecta en res el 
canvi, ni quan hem d’avançar 
el rellotge una hora a la tardor 
ni quan l’hem de retardar una 
hora a la primavera. Tothom 
diu que li agrada que s’allar-
gui el dia, però a mi només 
m’agrada quan ens treuen 
l’hora i vol dir que podem 
dormir una hora més.

Jordi Morató 40 anys
Aquest canvi d’hora és bo, 
perquè allarga el dia i, per 
tant, el pots aprofitar molt 
més. A l’hivern, quan plego 
de treballar ja és fosc i, la 
veritat, ho trobo molt avor-
rit. L’horari d’estiu també 
m’agrada pels nens: poden 
jugar al carrer i no han de 
passar tantes hores tancats a 
casa.

Maria Dolors Font 65 anys
No sé si afecta gaire, però 
quan a l’hivern la gent vol 
sortir de casa, de seguida a 
les sis és fosc i s’ha d’estar 
a casa. Prefereixo el can-
vi d’hora que vindrà ara. A 
l’hivern hi ha hores i hores 
de foscor i és una pena. 
D’aquesta manera, del canvi 
que vindrà ara, hi haurà més 
hores de claror.

Xevi Martínez 41 anys
El canvi d’hora no m’afecta 
en res, perquè faig les ma-
teixes coses. Ara bé, com 
a restaurador sí que he de 
reconèixer que és positiu, 
perquè guanyes una hora de 
terrassa. Està bé, sobretot 
a la primavera, quan la gent 
comença a buscar l’escalfor.

Dolors Verdaguer 54 anys
Segurament sí que afecta en 
l’estat d’ànim de la gent veu-
re que s’allarga el dia, quan hi 
ha més hores de llum. D’altra 
banda, el canvi d’hora de tar-
dor, tantes hores de foscor fa 
que la gent estigui més trista. 
Personalment, a mi m’encan-
ta quan s’allarga el dia, que 
és senyal de bon temps . 

- Com t’afecta el canvi d’hora?

Carles Fiter
Meritxell Vilamala
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dedicada a l’ofici de pinyonaire

Des de fa quatre anys, en el 
marc de la celebració de Sant 
Julià  -patró de la parròquia-, 
la regidoria de cultura de 
l’Ajuntament organitza una ex-
posició monogràfica sobre els 
diversos oficis que es desen-
volupen o es desenvoluparen 
al nostre poble des de temps 
immemorials. La de l’any 2013 
va ser dedicada a l’ofici de cis-
teller, l’any 2014 al fuster i l’any 
2015 a les eines de pagès.

Feia temps que ens ronda-
va pel cap dedicar-ne una a 
l’ofici de pinyonaire. La feina 
dels pinyons suposava el mo-
dus vivendi de moltes famílies 
en èpoques difícils i va tenir 
un impacte important al nostre 
poble. Sabíem de persones, 
malauradament ja desapare-
gudes, que s’hi havien dedi-
cat. I la volíem fer perquè calia 
rescatar la memòria d’aquest 
ofici, alliberar-lo de l’oblit i 
valorar el seu treball en reco-
neixement i homenatge a totes 
les persones que s’hi dedica-
ren. Sabíem del record d’unes 
taules posades al mig del car-
rer on dones i infants triaven 
pinyons. Però per començar 

teníem ben poca cosa. 
El repte era engrescador i 

suposava una gran tasca de 
recerca amb resultat incert. 
Ens faltava informació. Volíem 
saber com era l’ofici, quines 
eines es feien servir, quines 
persones i famílies s’hi havien 
dedicat i, sobretot, tenir foto-
grafies o alguna informació 
gràfica. 

Va ser gràcies a l’Antoni Gi-
meno i en Josep Cot que ho 
vam veure clar. L’Antoni i en 
Josep van presentar el llibre 
“Pinyonaires” per la festa dels 
Tonis de Taradell, a principis 
de 2015. Calia posar-nos-hi en 
contacte. Concertem una en-
trevista on amablement, a més 
d’oferir-nos informació i foto-
grafies sobre el tema, ens do-
nen dos contactes clau: l’Arxiu 
fotogràfic de Taradell i el nom 
d’una família, també de Tara-
dell, que fins no fa gaires anys 
es dedicava a aquest ofici i 
que té una vinculació històrica 
amb el nostre poble. L’Antònia 
Victori és el testimoni viu d’una 
nissaga on el seu avi, nascut a 
Sant Julià estava  emparentat 
amb la família del músic i com-

positor Ramon Victori, que 
també era pinyonaire.

Una altra font important va 
ser la família d’en Joan Tort. La 
Pilar i en Jordi són dipositaris 
d’un llegat material que a més 
de tenir un valor sentimental 
té un valor històric important: 
les eines que feia servir el seu 
pare, l’últim pinyonaire de Sant 
Julià. La seva predisposició i 
entusiasme també van ser clau 
per mostrar, a més dels estris 
habituals -el ganxo i la perxa, 
els garbells, les mesures, l’es-
pinyadora-, una joia excepcio-
nal: una màquina de trencar 
pinyons impecable. Els propis 
autors del llibre van mostrar la 
seva sorpresa perquè només 
sabien l’existència d’una úni-
ca màquina, a Taradell. I més 
sorpresos encara quan es van 
assabentar que funcionava 
perfectament després de veu-
re’n les fotografies on en Jo-
sep Casanovas trencava uns 
quants quilos de pinyons fa 
vuit o deu anys enrere. 

I ves per on! quan ja sem-
blava que teníem tot el que 
fa falta per fer una exposició, 
en Joan Morera ens porta una 

Antonio Gimeno i Josep Cot explicant l’exposició als alumnes de l’Escola Bellpuig
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fotografia on surten dones i 
infants triant pinyons en una 
taula, davant de can Simón, 
al carrer de Montseny. Era la 
cirereta del pastís. Finalment 
una imatge històrica d’aquest 
ofici al nostre poble!

Però l’exposició no podia 
ser només una mostra d’eines 
inanimades i imatges estàti-
ques. Calia dotar-la de més 
contingut. Per això vam ela-
borar i dissenyar uns plafons 
amb textos per complemen-
tar-la. Textos que feien referèn-
cia a l’arbre, el fruit, la llavor i 
el subproducte; les diverses 
fases de la feina -abastar les 
pinyes de l’arbre, treure’n els 
pinyons, trencar-los-. També 
vam incloure un apartar dedi-
cat a la cultura popular en què 
la pinya i el pinyó en són els 
protagonistes -refranys, frases 
fetes, dites popular, endevina-

lles, embarbussaments, mo-
tius, rondalles, cançonetes i 
corrandes-, i un altre apartat, 
encara, sobre la cuina tradi-
cional catalana on trobem el 
pinyó en diversos plats i la re-
cepta del xarop de pinya. 

Ja teníem l’exposició basti-
da, però ens faltava la parau-
la. L’Antoni Gimeno i en Josep 
Cot de seguida es van oferir 
per explicar de viva veu tot el 
seu coneixement d’aquest no-
ble ofici. I la gent hi va corres-
pondre. Una Aula de Cultura, 
plena de gom a gom, seguia 
amb atenció les explicacions 
de l’Antoni i en Josep que de 
manera amena i amb un llen-
guatge planer il·lustraren un 
capítol de la nostra història 
social. 

La mateixa xerrada i una 
visita guiada es va programar, 
en horari escolar, pels alum-

nes de P5, 5è i 6è de l’escola 
pública Bellpuig. 

Un tema important va ser 
la imatge gràfica identificativa 
que es volia donar a l’exposi-
ció. En Xevi Pona va sintetitzar 
en un cartell preciós i vistós 
tots els conceptes de l’ofici. 
Ell i en Julià Casacuberta van 
ser els artífex del disseny de 
l’espai i la presentació de les 
fotos en els marcs de vidre 
d’en Francesc Orenes.

La recerca ens va perme-
tre identificar diversos pinyo-
naires i cases de pinyonaires 
del nostre poble: en Joan Tort 
Reixach; en Ramon i en Lluís 
Victori Arumí, de can Sala; 
en Roman Arcusa Gorriz, de 
can Tanet; en Julià i en Jaume 
Codina, de can Quel; l’Agustí 
Crispi, de cal Tort; en Simon 
Vilaregut, de can Simon; L’En-
ric Tort Comas, de la Teule-
ria; en Quim i en Joan Rovira, 
de can Bombero, i la família 
de can Nicolau. Segur que 
aquesta llista és incompleta i 
que encara hi ha més perso-
nes i famílies que eren pinyo-
naires però que en aquests 
moments ho desconeixem. 
Per això agrairem qualse-
vol referència que es pugui 
aportar sobre el tema per am-
pliar-ne la informació.

Volem agrair sincerament 
les persones i entitats que 
s’involucraren des del primer 
moment. Sense la seva col·la-
boració no hagués estat pos-
sible fer aquesta gran exposi-
ció: Pilar Tort, Jordi Calveras, 
Xevi  Pona, Francesc Orenes, 
Lluís Malet, Julià Casacuber-
ta, Antònia Victori, Tonis de 
Taradell, Espai Natural de les 
Guilleries - Savassona, Arxiu 
Fotogràfic de Taradell i molt 
especialment a Josep Cot i 
Antoni Gimeno per la seva pa-
ciència i desplaçaments. Mol-
tes Gràcies a tots!

Lluís Vilalta,
regidor de cultura

En Josep Casanovas fent anar la màquina de trencar pinyons d’en Joan Tort

Dones i infants triant pinyons en una taula davant de can Simón, al carrer de Montseny
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Aquest any 2016 s’escau el 60è ani-
versari de la mort del Pare Manuel 
Cazador López, nascut a Torrent 
de Cinca (Osca) el 29 de gener de 
1874 i finat a Sant Julià de Vilatorta 
el 17 de febrer de 1956, als 82 anys. 
Estudià agronomia, física i astrono-
mia a Barcelona. El 1897 va fundar i 
dirigí l’observatori meteorològic del 
Col·legi d’Orfes de Sant Julià  i féu 
importants investigacions de radio-
fonia, meteorologia i agricultura. 

L’Agrupació d’Antics Alumnes del 
Col·legi de Sant Julià de Vilatorta, 
el Col·legi el Roser, la Congregació 
Fills de la Sagrada Família, Meteo-
vilatorta i l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta han preparat un projec-
te de commemoració per honorar la 
figura del P. Manuel Cazador, home 
bo i de bé que tant treballà per la 
formació integral de tota una gene-
ració d’infants i d’adolescents orfes 
i que tant contribuí en les millores 
de la pagesia i la ciència perquè 
cap preocupació humana li fou in-
diferent. Ell i la seva obra mereixen 
ser recordats.

Els actes de commemoració del 
60è aniversari de la mort del P. Ma-
nuel Cazador es faran entre els me-
sos de febrer i novembre d’aquest 
any 2016. 

Aquests actes s’iniciaren el matí 
del dimecres 17 de febrer, data del 
60è aniversari de la seva mort, amb 
una ofrena floral al monument al P. 
Cazador, situat al passeig Verdaguer. 
Aquest acte va anar acompanyat per 
una roda de premsa per presentar el 
projecte a la població i als mitjans de 
comunicació. A migdia el Pares de 
la Congregació Fills de la Sagrada 
Família, Josep M. Blanquet i Àngel 
Muñoz , i mossèn Jaume Reixach, 
oficiaren una missa concelebrada 
en honor al P. Cazador a la capella 
del Col·legi El Roser. Posteriorment 
la comitiva es va dirigir al cementiri 
municipal per fer una altra ofrena flo-
ral al lloc on reposen les restes mor-
tals del P. Manuel Cazador. 

Commemoració dels 60 anys de la 
mort del Pare Manuel Cazador López

Logotip de la commemoració
Els 60 anys de la mort del Pare Manuel Cazador i López 
s’emmarquen en una programació que tindrà cinc jornades 
clau en un termini de 10 mesos -de febrer a novembre-. S’ha 
cregut convenient dotar la commemoració d’una imatge grà-
fica que la identifiqui, creant-ne un logotip exclusiu. L’Oriol 
Chumillas ha proposat una imatge del Pare Cazador de for-
ma recognoscible al centre d’una el·lipse que simula l’orbita 
dels planetes del sistema solar. Simbolitza l’amor que el P. 
Cazador tenia per la ciència. També és una al·legoria al pas 
del temps. El text és de font molt simple per no prendre pro-
tagonisme a la seva figura. 

Realització d’un documental 
sobre la seva vida i obra 
També es proposa la realització d’un documental en format 
DVD. El guió d’aquest treball es basarà en el llibre Francesc 
Orenes i contindrà el testimoni dels propis alumnes i perso-
nes que el conegueren, combinant imatges fotogràfiques 
amb gravacions d’interiors-exteriors i recreacions. Tindrà 
una durada d’entre 25 i 30 minuts i s’ha encarregat a l’em-
presa Sabem.com que ja va editar el DVD “Sant Julià de 
Vilatorta, el record d’un poble”, presentat l’any 2011.

A més dels actes progra-
mats es publicarà un llibre 
i un documental sobre la 
figura del Pare Cazador i 
s’ha creat un logotip per 
identificar l’efemèride. 
Aquests tres elements 
fets ex professo n’agom-
bolen l’esdeveniment.



25

es
p

ec
ia

l p
ar

e 
ca

za
d

o
r

L’Any Pare Manuel Cazador continua amb els actes següents:

Mes de març
(Dia i hora a concretar) conferència sobre el P. Manuel Caza-
dor, a càrrec de José Manuel Aguirre dirigida als alumnes de 
5è i 6è de primària del Col·legi El Roser i de l’escola públi-
ca Bellpuig, i visita guiada al despatx del P. Cazador.  José 
Manuel Aguirre Sáenz de Tejada és exalumne del col·legi, 
llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, estudis en 
Direcció d’Empreses per EADA, ESADE, i la Universitat de 
Harvard, i autor del llibre “Cent anys d’Escola - Del Col·legi 
d’Orfes al Col·legi del Roser”.

Mes d’abril
(Dia i hora a concretar) la mateixa conferència i visita, dirigi-
da als alumnes de 1r. 2n. 3r. i 4t. d’ESO del Col·legi el Roser. 
Per raons d’aforament de sala d’actes del Col·legi, aquesta 
conferència s’oferirà als mateixos cursos d’ESO del SI de 
Calldetenes en una altra jornada, també per concretar.

Diumenge,  5 de juny 
-Diada de l’exalumne-
• A 2/4 d’11 del matí, a l’Espai Meteovilatorta -Parc de les 
Set Fonts-
 Rebuda de les autoritats a tots els assistents i visita a l’ex-
posició de Meteovilatorta.
• A 2/4 de 12 del migdia:
Ofrena floral al monòlit del rellotge esfèric del Col·legi El 
Roser i col·locació d’una placa commemorativa dedicada al 
P. Manuel Cazador.
• A les 12 del migdia, a la capella del Col·legi:
Missa oficiada pel P. Jesús Díaz, Superior General de la 
Congregació Fills la Sagrada Família, amb acompanyament 
musical.
• (Hora a concretar), a la sala d’actes del Col·legi:
Presentació i projecció del documental sobre la vida i obra 
del P. Cazador
• (Hora a concretar):
Visita guiada al despatx i les instal·lacions del P. Manuel Cazador.
• Dinar

Diumenge, 17 de juliol 
-Festa Major de Sant Julià de Vilatorta-
• A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya: 
Pregó de la Festa Major. Conferència de Francesc Orenes 
sobre la vida i obra del P. Manuel Cazador i presentació del 
llibre “El P. Manuel Cazador, o la passió per la ciència”, de 
Francesc Orenes i Navarro.

Dissabte 20 i diumenge 21 de novembre 
–Setmana de la Ciència-
• Cloenda de l’any P. Manuel Cazador amb actes de caràcter 
científic: tallers, conferències, audiovisuals i experiments. 
Organització a càrrec de Meteovilatorta.

Edició del llibre
“El P. Manuel 
Cazador o la 
passió per 
la ciència”
Francesc Orenes és l’autor del 
llibre que es presentarà el mes 
de juliol, en el marc del Pregó 
de la Festa Major de Sant Julià 
de Vilatorta. Francesc Orenes 
justifica així el seu treball “Per 
dur a terme el nostre propòsit, 
hem estructurat la nostra re-
cerca en cercles concèntrics 
d’aproximació al personatge 
amb l’objectiu primordial de 
focalitzar la nostra atenció en 
la riquesa polièdrica del seu 
perfil científic, atenent sempre 
al context de les ciències que 
més l’apassionaren i aportant 
documents de primera mà que 
ho acrediten. El P. Cazador s’in-
teressà, sobretot, per la meteo-
rologia en relació a l’agronomia 
i la radiofonia. També, per l’as-
tronomia i la fotografia empra-
des com a ciències auxiliars en 
favor de l’estudi del temps, ob-
jecte preferent de les seves in-
vestigacions. I tot plegat, sem-
pre amb una clara, generosa i 
altruista consciència de servei 
a la societat. Religiós com era, 
la seva plural i decidida obertu-
ra als progressos de la ciència 
i de la tecnologia ens mostren 
una actitud receptiva exemplar 
si, atenent la història, tenim en 
compte el punt de ponderació 
i de reserva que, previnguda-
ment, sempre ha tingut l’Esglé-
sia davant del progrés.”

Actes de la commemoració
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Els propers dies 21 i 22 de maig Sant 
Julià de Vilatorta reviurà la Fira del 
Tupí en la seva vuitena edició. Tot i 
que la programació no està tancada 
definitivament ja es poden avançar 
alguns dels actes previstos: 
- Inauguració amb la presència de 
les autoritats i l’actor Quim Masfe-
rrer, com a president d’honor de la 
Fira.
- Inauguració d’un monument a la 
memòria de tots els terrissers del 
nostre poble.
- Exposició del projecte guanyador 
del certamen I+T (Innovació i Tradi-
ció) memorial Joan Capdevila, de la 
ceramista Judit Molera i l’arquitecte 
Albert Colomer.
- Presentació del municipi de la Bis-
bal com a poble terrisser convidat.
- 3 conferències a càrrec de Joan 
Farré, artesà; Alba Colombo, es-
pecialista en gestió cultural i his-
toriadora de l’art; i Severino Boix, 
terrisser convidat del poble d’Agost 
(Alacant).
- Projecció de 2 audivisuals: “L’ho-
me de foc” documental sobre el 
ceramista Llorens i Artigas, i una 
projecció sobre ceràmica feta amb 
impressora 3D.
- Exposició de fotografies “Un torn 
de terrisser de Vilatorta a Gàmbia”
- Taller de Rakú
- Taller de ceràmica
- Demostració de l’ofici de ceramis-
ta i terrisser
- La V edició del Mos del Tupí
- El III Concurs de Cuina Vilatortina 
de Cassola
- La xocolatada
- El 25è Concurs de pintura ràpida
- Les visites guiades per la ruta del 
camp d’aviació de Vilatorta
- Les visites guiades per la ruta del 
modernisme i noucentisme i histori-
cisme
- La 4a Trobada d’autocaravanes
- Concurs d’Instagram

Irene Matarodona és l’autora dels cartells de la Fira del 
Tupí. Així defineix el cartell de la Fira d’enguany “hem 
agafat el tupí i l’hem fet a llesques. Amb aquesta des-
composició hem obtingut una sèrie d’elements que 
simbolitzen els estris variats que estem acostumats a 
trobar amb terrissa. Hi podem trobar una plata, un vol 
i fins i tot alguna cosa més abstracte. També volem fer 
referència al fer del terrissaire que, amb el fang encara 
fresc, el talla amb fil per després treballar-lo, talment 
com si fes llesques.”

21 i 22 de maig

Programació

El cartell
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Per donar un toc d’identitat i distinció al poble es de-
mana la col·laboració de tots els veïns i comerciants 
perquè durant aquests dies posin peces de terris-
sa en un lloc ben visible des del carrer (façanes, 
balcons, jardins o aparadors). Amb aquesta acció 
popular evocarem el passat terrisser del nostre po-
ble i donarem un valor afegit a moltes peces que 
avui ja no utilitzem: càntirs, olles, cassoles, gerres, 
fogonets, tupins...

Com cada any, en el marc de la Fira del 
Tupí, es convoca el Concurs de Cuina 
vilatortina de cassola on pot participar 
tothom. En aquesta tercera edició es 
proposa l’elaboració d’un estofat de 
vedella amb els ingredients que més us 
agradin en cassola de terrissa. 
 L’estofat és un plat que es va originar 
a dintre de l’olla penjada sobre el foc de 
la llar. És un plat de cocció lenta, i de 
saviesa, que suposa entendrir les carns 
per generar una menja melosa i sucosa, 
tant com per sucar-hi pa. L’estofat es 
cuina sofregint en primer lloc les carns, 
que poden ser de magre de porc, de ve-
della o xai i els més agosarats us diran 
que el cuinen amb bou o poltre. A conti-
nuació s’afegeixen les verdures, primer 
les que es sofregeixen, ceba, all i tomà-
quet, acompanyades en molts casos 
per algun licor o vi que les entendreixen 
i perfumen tot el guisat. Més tard les 
verdures que acompanyen: la patata, 
la pastanaga, les carxofes, els pèsols o 
els cigrons, el llistat és interminable. El 
secret és que l’estofat conservi sempre 
un grau d’humitat elevat, aquell que li 
permet una cocció perllongada i, sobre-
tot, a foc lent. El plat es pot perfumar 
amb llorer, amb altres herbes o espè-
cies, però l’essència de l’estofat és el 
seu suc, i les patates en són testimoni: 
quan la patata és més bona que la carn 
és perquè aquesta ha xuclat tot el suc 
de la cocció i ha esdevingut la reina de 
la festa. 
 Els que hi vulgueu participa us heu 
d’inscriure a l’Ajuntament abans del 
dijous 19 de maig . Els inscrits han de 
cuinar a casa seva una recepta d’esto-
fat per tres o quatre persones i portar-la 
en una cassola de terrissa el diumenge 
22 de maig a tres quarts de 5 de la tar-
da. Cada participant ha d’adjuntar un 
full on constin els ingredients de la re-
cepta, una breu explicació del procés 
d’elaboració, i les dades del participant 
(nom i cognoms i dades de contacte: 
telèfon i correu electrònic). El jurat es-
tarà format per persones vinculades 
amb el món de la gastronomia i Sant 
Julià de Vilatorta i el premi consisteix 
en un dinar en un restaurant del poble.

Posem a la vista la nostra terrissa
Mostrem les peces que tenim a casa

III Concurs de Cuina 
Vilatortina de Cassola
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“Sí, és aquest portal” vaig 
pensar, i vaig pujar les feixu-
gues escales de pedra fins 
aturar-me davant la porta que 
m’interessava. El timbre es va 
escoltar tan agut com llunyà.

Anton Carrera Busquets em 
va rebre amb la seva afabilitat 
habitual i amb aquella calma 
tan seva i tan pròpia d’aquells 

Anton Carrera,
professor, pintor i poeta

L’Arnau, la Violant i el Miquel, els protagonistes de La Veu del 
Pedrenyal, vivien a Vilalleons quan un incident va canviar les se-
ves vides per sempre més. Jo, dijous, era a quatre quilòmetres 
d’allí. Em trobava a la plaça Major del nucli històric de Sant Julià 
de Vilatorta, un racó amable malgrat el fred acusat de la Pla-
na de Vic. Mentre buscava al meu voltant l’adreça que tenia al 
correu electrònic, no vaig poder evitar imaginar que un dia algú 
semblant als meus personatges podia haver caminat sobre les 
mateixes llambordes que jo estava trepitjant just aleshores.

que viuen la vida que els ve 
de gust. Em va agradar veure 
que no havia canviat en tot 
aquell temps que no havíem 
coincidit. De fet, d’ençà l’octu-
bre del 2014, a la presentació 
de la meva novel·la a la biblio-
teca Joan Triadú de Vic.

Viu acompanyat dels seus 
quadres, els seus poemes i un 

gran exèrcit de llibres. Entre 
les files d’aquells llibres em 
mirava un exemplar de La Veu 
del Pedrenyal, el mateix que 
el febrer del 2014 va llegir per 
preparar l’entrevista que em 
va fer a l’antic ajuntament de 
Vilalleons. No em vaig estar 
de dir-li que recordava aquell 
acte amb molt d’afecte, que 
tant ell com en Lluís, el regi-
dor de cultura de Sant Julià, 
em van fer sentir com si fos 
una veïna més del poble, el 
dels meus estimats personat-
ges. Ell va somriure i em va 
convidar a seure en la como-
ditat del seu estudi, la part de 
la casa on em va dir que més 
hores passava.

L’Anton està feliçment jubilat 
després de trenta-un anys 
com a professor de llengua 
catalana i literatura a l’institut 
Infanta Isabel de Barcelona. 
Se’m va acudir llavors pre-
guntar-li què l’havia dut a la 
docència. Ell va fer ballar els 
dits sobre els posa braços de 
la butaca i em va contestar:

La genètica no perdona. La 
meva mare era mestra. El 
seu pare, l’Anton Busquets i 
Punset, també ho era. L’avi 
era un home molt culte i tenia 
amistats molt interessants, 
com Jacint Verdaguer.

Què dius? —impossible con-
tenir l’impacte de la notícia.

De fet, tenia tots els seus 
llibres signats per ell. Sí, l’avi 
era el meu ídol, el meu model 
a seguir. Jo volia ser com ell.

I, després de tot aquest temps 
com a professor, hi ha alguna 
anècdota que recordis especi-
alment?

Sí, mira: a mi sempre m’havia 
agradat molt transmetre als 
alumnes l’esperit literari. Un 
dia, vaig formar part del jurat 

“L’avi era un home molt culte i tenia amistats 
molt interessants, com Jacint Verdaguer”

“Si, L’avi era el meu ídol, el meu 
model a seguir. Jo volia ser com ell”
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d’un certamen a Barcelona. 
Com que els participants dels 
escrits havien de fer servir un 
pseudònim, va ser molt agra-
dable descobrir el dia d’en-
trega dels premis que una de 
les guanyadores havia estat 
alumna meva anys enrere. 
Ella també es va sorprendre 
de veure’m i es va alegrar 
molt de que fos allà. —va 
restar uns segons en silenci, 
recollint més paraules de la 
seva ment— Allà vaig veure 
que la meva feina havia servit 
per alguna cosa, saps? I 
suposo que el fet que sempre 
tingués clar que els nanos 
han de rebre afecte, que els 
has d’ensenyar a arribar a on 
sigui per camins concrets, va 
fer que passés el que passés.

I la poesia? El teu avi i la seva 
relació amb Verdaguer també 
tenen alguna cosa a veure?
Per mi, l’escriptor ideal era 
Mossèn Cinto, la veritat és 

que sí. I jo, ja de ben petit, te-
nia aquella necessitat d’exte-
rioritzar el que pensava i vivia 
a través dels versos. No em 
sortien d’una altra manera.

La relació entre ell i Jacint 
Verdaguer no va ser l’ única 
sorpresa de la tarda. Parlant 
sobre la seva experiència 
com a poeta, vaig descobrir 
que, durant els seus anys 
com a estudiant universitari a 
la Barcelona dels 60, l’Anton 
va aconseguir recitar els seus 
poemes a La Cova del Drac, 
mític local musical de l’època 
on va tenir l’ocasió de conèi-
xer Maria Aurèlia Capmany, i 
figures de la Nova Cançó com 
Lluís Llach. Va ser també lla-
vors quan va enregistrar molts 
dels seus poemaris a la dis-
cogràfica Concèntric. Josep 
Maria Espinàs signà alguns 
pròlegs d’aquells vinils.

Llavors em va explicar una 

dels grisos, la policia armada 
del franquisme. Era l’últim 
detall que calia per classificar  
l’Anton definitivament en la 
llista d’intel·lectuals inconfor-
mistes d’aquell període fosc i 
hostil.

Quan feies un recital sempre 
hi havia uns grisos amb la 
llista dels teus poemes per 
controlar que no et sortissis 
del programa aprovat per la 
censura. Però això al final ser-
via de ben poc, perquè sí, és 
veritat, els títols eren aquells, 
però el que feia era anomenar 
el títol i posar-me a recitar un 
poema diferent, més revolu-
cionari. I llavors el públic es 
tornava boig: vinga aplaudi-
ments, vinga gresca, vinga 
crits. I els grisos ben alerta, 
però sense intervenir perquè 
no sabien què estava passant 
realment! —una rialla múrria, 
quasi infantil, li va il·luminar la 
cara. —El que passa —conti-

“Quan feies un recital sempre hi havia uns grisos 
amb la llista dels teus poemes per controlar que 
no et sortissis del programa aprovat per la censura”
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nuà un cop més asserenat— 
és que al final vaig acabar ben 
fart de recitar i ho vaig deixar.

Què ho fa?

Tenia la impressió que m’es-
tava convertint en un predica-
dor, un d’aquells que va fent 
sermons per totes bandes. 
I això no anava amb mi. Al 
final, després de 400 recitals 
vaig pensar: mira, qui vulgui 
saber dels meus poemes, que 
se’ls llegeixi tranquil·lament a 
casa seva.

Entenc…

Vaig badar una estona per 
observar una pintura que 
tenia a la meva dreta. Art 
abstracte, com tots els seus 
treballs plàstics. Jo, parlant en 
plata, no sóc capaç d’apre-
ciar aquest estil, però he de 
reconèixer que aquell quadre 
em va despertar serenor a tra-
vés del porpra predominant i 
els relleus que es projectaven 

des del centre del llenç fins a 
les vores, com prims rajos de 
sol invisibles. Em va inspirar 
una albada pacífica en algun 
planeta remot de la saga Star 
Wars.

Quan vas començar a pintar?

Tenia set anys quan vaig sortir 
al bosc amb el meu avi i el 
meu germà. Tot caminant, 
una puput va arrencar a volar 
d’entre unes branques. Em 
va impressionar tant l’escena 
que, en arribar a casa, vaig 
agafar un tros de paper de 
WC i vaig dibuixar l’ocell. 
Veus? És aquest d’aquí —em 
va dir tot despenjant un petit 
dibuix emmarcat que tenia 
just al meu damunt. A peu de 
pàgina, una data: 1950

Un dibuix molt realista i una 
manera de pintar molt precisa 
i rica, tenint en compte l’edat 
que tenies! Com vas acabar 
fent obres tan abstractes?

Suposo que, com passa a 
tots els pintors, evoluciones i 
aprens a treballar de diferents 
maneres. Durant uns quants 
anys, vaig tenir la possibilitat 
d’anar a París cada Setmana 
Santa i, és clar, em perdia 
en el Louvre i en tants altres 
museus. En un d’aquells 
viatges vaig conèixer els 
autors abstractes i en vaig 
quedar meravellat. Llavors 
vaig tornar a casa i em vaig 
proposar agafar el  millor de 
cadascú per sintetitzar-ho tot, 
adaptant-ho al meu món. Així 
va ser com vaig trobar el meu 
estil.

I què li trobes, a l’art abstrac-
te? —vaig dir encongint les 
espatlles.

És que no em preocupa l’èxit. 
No he tingut mai cap interès 
en fer quadres de paisat-
ges, que són els típics que 
et trobes en les galeries dels 
pobles. No. La meva pintura 
és cerebral: transmet, no es 

“La meva pintura és cerebral: transmet, no es limita a reproduir”
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Sílvia Fernández Serrano 
(1983) és llicenciada en 
Filologia Anglesa. La seva 
primera novel·la La Veu del 
Pedrenyal és inspirada a Vi-
lalleons l’any 1602 i intenta 
desmitificar el bandolerisme 
català, moviment que dividí 
el país entre nyerros i ca-
dells al llarg dels segles XVI 
i XVII. El llibre va ser presen-
tat a l’antic Ajuntament de 
Vilalleons el 22 de març de 
2014. 

limita a reproduir. —en aquell 
moment va fer un cop d’ull 
al seu rellotge de polsera— 
Tens gaire pressa?

No, la veritat és que no.

Doncs vine, que baixarem al 
bar a berenar una mica.
Caminant plegats en un agra-
dable silenci de confiança, 
em vaig dir que una persona 
com ell, amb la seva edat i 
recorregut, era un pou de sa-
viesa, i que no podia marxar 
de Sant Julià sense saber 
què podia dir-me sobre una 
pregunta que em vaig afanyar 
a fer-li:

Després de tantes batalles, 
què li diries a un professor 
jove, a un escriptor jove i a un 
pintor jove?

Que què diria? A veure, 
deixa’m pensar… —Tenia la 
mirada fixada al terra—. Sí, 
mira: a un professor li diria 
que sobretot transmetés 
coneixements i que ensenyés 
als estudiants a ser feliços, 
a tenir coratge, ànim, ma-
duresa. També  li diria que 
procurés no intentar enga-
nyar ningú. Per exemple, que 
no regali cap nota encara 
que l’alumne s’ho mereixi, 
perquè així no serà consci-
ent de quines són les seves 
limitacions reals i no sabrà 
per on ha de començar si vol 
millorar-les. Ah, i una altra 
cosa: que si els nanos volen 
anar a la universitat, que els 
digui que estudiïn el que els 
agradi, encara que potser no 
acabin treballant d’allò que 
han estudiat.

Al poeta li diria que no hi ha 
llibres bons o dolents, que 
cadascú té el seu punt de vista 
i que ell s’ha de trobar a gust 
amb el seu. I, sobretot, que tro-
bi una veu pròpia, que no copiï. 
Si aconsegueix això, ja haurà 

triomfat professionalment.
I al pintor… Doncs al pintor 
li dic que gaudeixi. Que la 
pintura ha d’irradiar felicitat i 
benestar. Que si no aconse-
gueix això que no s’hi dediqui. 
I que si  no entén el que pinta, 
tant li ha de fer: algú altre ja li 
trobarà un significat, ja!

He vist que estàs treballant 
amb diversos quadres. I què 
passa amb la literatura? Tens 
algun poemari nou a la vista?

Sí, hi estic treballant. I la 
veritat és que aquest serà, o 
almenys és la meva intenció, 
el meu testament literari. Tot 
el que he après al llarg de la 
meva vida estarà en aquestes 

pàgines.
Parlant de la imatge del tes-
tament vaig entendre que es 
referia a un punt i final. Com 
si després d’aquella obra ja 
no tingués res més per oferir 
als altres. Però em fa l’efecte 
que l’Anton sempre tindrà 
un món sencer per compar-
tir mentre li quedin forces. 
Encara hi ha molta inquietud, 
molta motivació, molta joven-
tut sota aquella armadura de 
setanta anys. Definitivament, 
no. Potser em cremaré, però 
posaria la mà al foc afirmant 
que el seu següent llibre no 
tindrà el valor de dir-li que no 
escrigui res més.

Sílvia Fernández

“A un professor li diria que sobretot 
transmetés coneixements i que ensenyés 
als estudiants a ser feliços, a tenir coratge, 
ànim, maduresa”
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No es pot entendre la distri-
bució dels masos, les esglési-
es i les fortaleses que hi havia 
a la parròquia de Sant Julià de 
Vilatorta a l’edat mitjana sen-
se tenir present l’itinerari dels 
antics camins que relaciona-
ven els diferents indrets. Fins 
i tot l’urbanisme de la part 
antiga del poble és deutor del 
traçat d’aquesta xarxa viària. 
Alguns masos que ara són si-
tuats en indrets totalment peri-
fèrics respecte a les carreteres 
modernes havien estat al cos-
tat d’importants vies de co-
municació, com és el cas del 
mas Puigsec1. Aquest fet és 
un indici molt clar que alguns 
d’aquests primitius camins 
poden ser anteriors al moment 
de la restauració del comtat 
d’Osona al final del segle XI. 

Alguns es remunten a perío-
des molt més antics.

Fins a la recent obertura 
de l’Eix Transversal, la princi-
pal carretera que travessava 
l’antic terme de la parròquia 
de Sant Julià de Vilatorta era 
la que formen les actuals 
N-141 i al seva continuació, la 
BV-5201, que comuniquen Vic 
amb Sant Hilari Sacalm i Giro-
na. Es va inaugurar el 1876 i va 
suposar una millora molt gran 
en les comunicacions de Vic 
amb les Guilleries i Girona. El 
seu recorregut passa pel coll 
de Romegats i voreja l’altiplà 
de Planeses per arribar a la 
Riera Major. Continua després 
cap a Espinelves i el coll de 
Revell. D’allí la carretera por-
ta a Sant Hilari i un brancal va 
fins a Arbúcies.

Aquesta via sortia del por-
tal de Santa Eulàlia de la ciutat 
de Vic i es dirigia cap a llevant. 
Creuava el Gurri pel pont de 
can Caseta (o del Gurri), cons-
trucció romànica de l’inici del 
segle XIII, renovada el 1433 
i substituïda el 1916 per un 
pont modern2.

Després seguia el traçat de 
l’actual N-141. El carrer Gran 
del poble de Calldetenes es 
formà a l’inici del segle XVII a 
banda i banda d’aquest camí. 
Devia continuar cap al mas 
Verdaguer, on creuava per un 
gual la riera de Sant Martí o de 
Sant Julià. D’allí passava pel 
costat dels masos Eres, Vila-
grossa i Vila-xica, ja a la riba 
dreta de la riera, i prop de la 
canònica de Sant Tomàs de 
Riudeperes i de la casa forta 
de Riudeperes. En aquest ro-
dal ja es documenta l’any 925 
una strada, que passava pel 
lloc de Formigons3. El camí 
avançava cap a l’est pel costat 
de l’església de Sant Martí de 
Riudeperes i prop de la capella 
de Santa Maria o Sant Barto-
meu del Camí, que el canon-
ge Guillem Gros fundà el 1221 
al peu del camí ral per prestar 
assistència hospitalària als vi-
atgers4.

Abans d’arribar a Sant Julià, 
seguint de prop l’actual itine-
rari de la BV-5201, devia pas-
sar pel mas Solà. En aquest 
indret l’esmentada carretera i 
el camí ral inicien itineraris to-
talment diferents. El camí antic 
no es dirigia cap a migdia, sinó 
que prenia direcció a llevant. 
Entrava a la sagrera de Sant 
Julià pel portal del mas Mata-
ró i passava a migdia de l’es-
glésia parroquial – el seu mur 
sud devia marcar el voral nord 
del camí – per sortir pel portal 
de la Barrera. La via continu-

Els antics camins que
passaven per Vilatorta

Empedrat que hi havia en el camí que baixa del coll de Portell a Planeses

El camí ral de Vic 
a Girona pel coll 
de Portell
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ava seguint l’actual traçat del 
carrer de la Mercè5 i es dirigia 
cap al mas Puigsec. Des de la 
casa forta de Bellpuig, en un 
turó al sud del poble de Sant 
Julià, es guaita perfectament 
aquest tram del camí.

Prop del mas Puigsec el 
camí comença a enfilar-se per 
tal d’atènyer el coll del Portell, 
topònim ben significatiu, que 
es troba a 781 m d’altitud6. 
Aquest coll era un dels punts 
claus del camí i un dels indrets 
segurament millors per creuar 
la gran serra que separa la 
plana de Vic i les Guilleries. 
La presència d’aquest camí 

i d’aquest coll són les raons 
que expliquen que al nord del 
Portell s’hi bastís el castell de 
Sant Llorenç7. Aquest castell 
dominava, doncs, l’entrada a 
la plana de Vic i tenia un cas-
tell o fortificació bessó més al 
nord, al proper i afuat turó de 
Meda (a 840m), que contro-
lava el coll de Meda i el camí 
que anava de Folgueroles a 
Sant Feliu de Planeses8. Des 
del coll de Meda també s’ana-
va cap a Vilanova i Sant Romà 
de Sau, a la vall del Ter. El cas-
tell de Meda és documentat 
des del 992 i va substituir el 
de Sant Llorenç com a forti-

ficació principal des de l’inici 
del segle XI9.

Aquesta concentració de 
fortaleses ens assenyala quin 
era el veritable punt d’entrada 
a la plana de Vic des de Giro-
na en època comtal. Al con-
trari del que han dit alguns 
historiadors, el Ter no era la 
via d’entrada a la Plana des 
de Terres gironines. Com solia 
ser corrent en temps antics, 
hom evità passar pel fons de 
la vall del Ter i s’estimà més 
obrir un camí que travessés 
les Guilleries.

Aquesta ruta a través de 
les Guilleries, però, no era 

Límit de l’antiga parròquia de 
Sant Julià de Vilatorta amb els 
camins que la travessaven
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remunten com a mínim al període 
ibèric, abans de la invasió roma-
na. Prova d’això és la localització 
prop del coll del Portell i del coll 
de Meda de dos importants po-
blats o jaciments ibèrics. El primer 
és al Puig Castellar, a ponent i do-
minant el coll de Meda, i el segon 
és el conegut jaciment del Casol 
de Puigcastellet (Folgueroles)10. 
Es tracta d’un impressionant po-
blat fortificat que va ser habitat 
durant la segona meitat del segle 
III aC i que dominava i controla-
va el camí que va al coll de Meda 
i la zona o plana on s’assenta el 
poble de Sant Julià i per on pas-
sava el camí que anava al coll de 
Portell.

Des del coll del Portell el camí 
ral davallava cap a Planeses. En 
aquest tram el camí serpenteja la 
costa de la serra i hi podem con-
templar trams encara empedrats, 
murs de contenció de gairebé un 
metre d’alçada en alguns punts, 
guarda-rodes, desguassos i al-
tres elements, que ens fan adonar 
clarament que estem davant d’un 
camí principal. En algun indret 
el camí ateny els quatre metres 
d’amplada. No sabem de quan 
són les restes arqueològiques ac-
tuals, si són medievals o es feren 
en segles posteriors. En tot cas, 
es tracta d’una obra d’enginyeria 
notable, potser la millor d’aquest 
tipus que es conserva a la comar-
ca d’Osona.

Un cop a l’altiplà el camí seguia 
vers llevant cap a can Gall, el pla 
de les Caritats i fins arribar a la riba 
esquerra de la Riera Major, no gaire 
lluny de Sant Sadurní d’Osormort, 
que és a l’altra riba. Allí canviava 
de direcció i, seguint el curs de les 
aigües, es dirigia al nord, passant 
per Bojons, Crivillers i continuava 
fins al pont de Malafogassa11, on 
travessava la riera Major i el camí 
abandonava la seva vall per enfi-
lar-se cap a Bancells i seguir vers 
Sant Andreu de Bancells i la ca-
pella de Santa Maria de Vallclara. 
Des d’aquest lloc el camí feia via 
cap a Sant Hilari Sacalm.

Els camins 
de Vilalleons 
i del coll 
de Romegats

Camí de Vilalleons, per sobre el pont de la font Noguera

Una altra estrada impor-
tant a l’edat mitjana i que 
està documentada des del 
segle X és la que unia Sant 
Julià amb Vilalleons i em-
palmava amb el camí que 
anava de Taradell a Vic. El 
seu recorregut s’iniciava 
al portal del mas Mataró 
de la sagrera, seguia cap 
a l’actual carrer de la Font 
i baixava cap a la riera de 
Sant Julià, la qual traves-
sava per un pont, existent 
almenys des del 120512, 
que era al costat de la Font 
Noguera.

El camí vorejava el turó 
de Bellpuig i es dirigia cap 
a migdia, passava prop de 
la casa forta de Cucala i 
pel costat del mas Car-
rera, i, tot seguint més o 
menys l’actual recorregut 
de la carretera local, porta-
va a Vilalleons. Des d’aquí 
es podia anar a Taradell i 
el sud de la plana de Vic. 
Una variant d’aquest camí 
era el que des de Bellpuig 

resseguia la carena, un camí 
ramader que anava cap a 
Puig-l’agulla i vers Taradell i el 
Montseny.

Un altre camí secunda-
ri sortia de l’indret de la Font 
Noguera en direcció al coll 
de Romegats tot aprofitant la 
petita vall de la riera de Sant 
Julià. Prop del mas Riera o Ri-
era del Quer s’unia amb un im-
portant camí ral i ramader que 
naixia a la sortida del carrer 
Gran de l’actual poble de Call-
detenes i travessava la par-
ròquia de Sant Martí de Riu-
deperes per migdia passant 
prop de la Sauleda per seguir 
després vers la Carrera, ja en 
parròquia de Vilalleons. En 
aquest mas –que va prendre el 
nom d’aquesta via perquè en 
català medieval ‹‹carrera›› vol 
dir ‹‹camí››-13 es creuava amb 
l’esmentat camí de Sant Julià 
a Vilalleons, pujava el serrat i 
pel costat de l’esmentat mas 
Riera del Quer baixava fins a la 
riera de Sant Julià o del Quer 
i aleshores prenia direcció al 
coll de Romegats per entrar 
finalment a les Guilleries i anar 
fins a Sant Hilari pel coll de 
Revell14. Al segle XIX –i segu-
rament des dels segles XVII-
XVIII– el camí del coll de Ro-
megats s’havia convertit en el 
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Abreviatures i sigles

ABEV Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
ACV Arxiu Capitular de Vic
APSJV Arxiu Parroquial de Sant Julià de Vilatorta
cal.  calaix
doc. document
núm.  número
op. cit. obra citada
p.  pàgina
s segle 
vol. volum

(1). El topònim Puigsec és documentat des del 980 (vegeu JUNYENT, E. 
Diplomatari..., op. cit., doc. 463, p. 387)

(2). ORDEIG, Ramon. Els Orígens històrics de Vic (segles VIII-X). Vic, 1983, 
p. 45; JUNYENT, Eduard. La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona, 1980, 
p. 119-120.

(3). JUNYENT, E. Diplomatari..., op. cit., doc. 114, p. 101. Vegeu també OR-
DEIG, Ramon. ‹‹”Villae”, “viae” i “stratae” d’Osona, testimonis de l’antiguitat a 
l’època medieval››. Ausa [Vic], vol. X, núm. 102-104 (1982), p. 387-400.

(4). Ara només en resten els fonaments. Vegeu Catalunya romànica. Barce-
lona, 1984, vol. II, p. 180-181.

(5).  Conegut segles enrere amb el nom de Carrer Nou. Es formà als segles 
XVI i XVII a banda i banda del camí. 

(6). Segons el Diccionari català-valencià-balear, edició de 1969, portell és 
un ‹‹Pas molt estret entre dues muntanyes o altres elevacions de terreny›› (vol. 
8, p. 779). El coll del Portell ha de correspondre al colo de Villatorta que és 
documentat l’any 953 (ABEV-ACV, cal. 6, núm. 1640; JUNYENT, E. Diplomata-
ri..., op. cit., doc. 278, p.234-235). Sobre aquesta identificació, vegeu BOLÒS, 
Jordi; HURTADO, Víctor. Atles del comtat d’Osona (789-993). Barcelona, 2001, 
p. 29. El topònim ipso Portello ja és esmentat el 900 (ABEV-AVC, cal. 6, núm. 
872; JUNYENT, E. Diplomatari..., op. cit., doc. 551, p. 471).

(7). Aquest castell és documentat des de l’any 881. Ha de ser molt antic per-
què va prendre el nom d’una església anterior que hi havia al mateix indret. La 
fortificació inicial potser era al puig de Sant Llorenç, al nord-est de l’actual mo-
nestir, a 852 m d’altitud. Vegeu Catalunya romànica. Op. cit., vol. II, p. 492-493.

(8). Església sufragània de Sant Sadurní d’Osormort documentada des del 
segle XI. El camí de Vic al coll de Meda per Folgueroles és molt antic. Sortia 
també del portal de Sant Eulàlia de la ciutat de Vic. Vegeu DIVEROS AUTORS. 
Folgueroles..., op. cit., p. 44.

(9). Catalunya romànica. Op. cit., vol. II, p. 493-495. En resten uns pocs 
vestigis que coronen una impressionant mola o meda.

(10). Vegeu PLADEVALL, Antoni. Gran Geografia Comarcal de Catalunya. 
Barcelona, 1981, vol. I, p. 204; i ROCAFIGUERA, M. de. Op. cit., p. 33 i 97-100. 
Els topònims Puig Castellar i Puigcastellet són de ben reveladors de la presèn-
cia d’un jaciment en aquests turons.

(11). A Crivillers un document del 965 l’anomena strada franciska. Vegeu 
JUNYENT, E. Diplomatari..., op. cit., doc. 372, p. 311, i ORDEIG, R. ‹‹”Villae”... 
››, op. cit. El pont de Malafogassa va ser refet vers el 1498, en substitució d’un 
anterior, potser afectat pels terratrèmols del segle XV. Vegeu PLADEVALL, A. 
Gran geografia..., op. cit., vol. I, p. 190.

(12). ABEV-AVC, cal. 6, doc. 853; ORDEIG, Ramon. Diplomatari de la ca-
tedral de Vic. Segle XI. Fasc. Primer i segon. Vic, 2000-2003, doc. 852, p.123. 
Donaria el seu nom al mas Pont, ara desaparegut, del qual tenim notícies des 
del segle XIV. Segurament era anterior. Hi hagué un pont en aquest indret fins 
als anys seixanta del segle XX. Un document de 1354 parla del camí que anava 
de l’església de Sant Julià al pont (ABEV-APSJV, R/13, foli 20-21).

(13). El lloc de la Carrera és documentat des del 1203 (ABEV-AVC, cal. 6, 
doc. 1370), ORDEIG,R. Diplomatari..., op.cit., doc. 835, p. 169-170.

(14). Aquest camí ja apareix esmentat des del segle X. Vegeu ORDEIG, R.  
‹‹”Villae”... ››, op. cit. Passava per la vil·la altmedieval del Quer. Vegeu també 
VILAMALA, J. De Sant Martí..., op.cit., p. 27, 31 i 131. Un mapa del terme 
municipal de Vilalleons aixecat el 1925 encara el dibuixa prop de la Carrera 
(‹‹camino de Vich a San Hilario››). Al plànol topogràfic de 1922 és anomenat 
‹‹carretera antigua de San Hilario›› i en l’actual mapa topogràfic 1:5000 de l’Ins-
titut Cartogràfic de Catalunya (full 332-5-5 (293-101)) se l’anomena  ‹‹camí ral 
de Vic a Girona››.

Aquest article és extret 
del llibre Sant Julià de Vi-
latorta després de la pesta 
negra de 1348, de Carles 
Puigferrat i Oliva, Premi Pla-
na de Vic 2001 i editat l’any 
2004 pel Patronat d’Estudis 
Osonencs. Hem cregut opor-
tú reproduir el capítol refe-
rent als antics camins, que 
ja aleshores passaven pel 
nostre terme, perquè eren 
les principals vies de comu-
nicació i que, malgrat haver 
perdut importància respecte 
a les actuals carreteres, en-
cara es conserven i són tran-
sitables.  

Carles Puigferrat i Oliva 
(Tona 1968 ) va ser l’encarre-
gat de fer el pregó de la Festa 
Major de l’any passat. Amb 
el títol Sant Julià de Vilator-
ta, un paisatge i una gent en 
Carles va desgranar un pre-
gó il·lustratiu i amè, dedicant 
una primera part a explicar 
l’origen dels noms de llocs 
del terme i una segona part 
a l’antiga sagrera del poble.

camí ral principal, en substitu-
ció del camí del coll de Portell, 
i aleshores va servir de base 
per traçar part de la carretera 
BV-5201.

La casa forta de Bellpuig 
tenia una posició estratègi-
ca molt notable. Des d’ellà 
es dominava el camí de Vic 
a Girona pel coll de Portell, el 
camí ral que pujava a Rome-
gats, el que anava a Vilalleons 
i la carrerada que passava per 
la carena.

Carles Puigferrat
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Com cada matí de Pasqua Florida afilerats a 
banda i banda del carrer, abillats amb la capa, 
barret de copa i bordó els caramellaires recorre-
rem pausadament els carrers del nucli antic del 
poble el proper diumenge 27 de març tot can-
tant el Goigs del Roser que són el fil conductor 
d’ aquesta nostra tradició que l’any passat va 
celebrar 425 anys.

La novetat d’enguany serà l’estrena de la 
cançó titulada “Vilatorta”  dedicada a la vila i als 
seus veïns, amb lletra d’Anton Carrera i música 
de Santi Riera. També recuperem la peça “El bor-
dó florit”, un vals estrenat l’any 2001 amb músi-
ca del mestre Manel Balasch, amb lletra d’Anton 
Carrera i harmonització de Santi Riera. 

Tot i que la cantada a Sant Julià serà el dia 
27 de març el dia abans, el dissabte 26,  les Ca-
ramelles del Roser farem un recorregut pel nucli 
antic de Vic cantant les peces escollides, al vol-
tant de les 6 de la tarda, com a convidats del XII 
Cicle BBVA de Música Religiosa Ciutat de Vic. 

També hem estat convidats per la Societat 
Coral La Lira de Sant Cugat del Vallès el proper 
17 d’abril a la 2a Trobada de Caramelles junta-
ment  amb altres 5 0 6 colles.

La novetat d’enguany és el que anomenem 
el fotògraf convidat. En Kim Arredondo serà el 
professional que seguirà els caramellaires per 
captar amb el seu objectiu una visió personal el 
matí de Pasqua Florida a Sant Julià de Vilatorta.

Vilatorta
Vilatorta, Vilatorta,                                                                                                          
amb el teu somriure clar,                                                                                                       
ets la vila que comporta                                                                                                                
plenitud i benestar.
Hem tingut mirament per la terra dels avis,                                                                 
per aquells que van ser molt abans que cap altres,                                            
habitants d’aquest lloc on som ara nosaltres.                                                                 
Els seus fets ens han fet més humils i més savis.
Hem pogut respirar l’alenada dels pins                                                                           
en migdies ardents, quan la calda s’imposa.                                                                
Hem sentit repicar el ruixat a la llosa,                                                                           
l’hem sabut escoltar: s’ha posat pell endins.
Vilatorta, Vilatorta, 
amb el teu somriure clar,
ets la vila que comporta
plenitud i benestar.    
L’alegria sol fer niu                                                                                                                 
a les branques més dansaires,
i nosaltres, els cantaires,
l’abastem de viu en viu.
Procurem evitar l’amargor,
defugim, si podem, la tristesa,
i complim, quan s’escau, la promesa
que haurem fet sense gaire remor.          
Vilatorta, Vilatorta,  
amb el teu somriure clar,                                                  
ets la vila que comporta                                        
plenitud i benestar.

Lletra: Anton Carrera
Música: Santi Riera

Les Caramelles del Roser

Itinerari de Pasqua
de les Caramelles del Roser
⁃ De 9,00 a 10,00 h: plaça de l’Ajuntament,  
c. de la Mercè, pl. Francesc Macià, c. de la 
N’Anna Xica, c. Montseny  i pl. Major.
⁃ De 10,00 a 11,00 h: c. Rector Roca, c. de 
la Font, avgda. Sant Jordi, c. del Centre, c. 
Romagats, c. Matagalls, c. Puig-l’agulla.
⁃ D’11,00 a 12,00 h: avgda. Montserrat , c Al-
bereda, c. Núria, c. Marquesos de Vilallonga, 
c. Sant Roc.
⁃ Després de la missa de les 12, a l’església 
només es cantaran els Goigs del Roser, 
seguirem cap la plaça Major juntament amb 
el cors infantils i la coral Cants i Rialles on 
farem la cantada del repertori de caramelles. 
En finalitzar es farà els sorteig de la mona de 
pasqua.

Diada de Pasqua
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El 39è Aplec Caramellaire 
de Sant Julià de Vilatorta retor-
narà a la plaça Major el proper 
diumenge 3 d’abril després 
que l’any passat es comme-
morés el 425 aniversari de les 
Caramelles del Roser i l’acte 
central es fes al parc de les 
Set Fonts, seguint el mateix 
esquema de l’Aplec. El canvi 
d’escenari va ser motivat per 
les obres de remodelació del 
nucli històric. Aquest fet ex-
cepcional va ser tot un encert 
i es va poder comprovar no-
vament que les Set Fonts són 
també el marc ideal per fer-hi 
aquest tipus d’actes.

En l’Aplec d’enguany hi 
participaran la Societat Coral 
l’Aliança, de la Garriga (Vallès 
Oriental); Coral de Corçà, de 
Corçà (Baix Empordà); Socie-
tat Coral Joventut Tianenca, 
de Tiana (Maresme); Carame-
lles de Sant Vicenç, de Sant 
Vicenç de Torelló (Osona); i la 
Coral Cants i Rialles i les Ca-
ramelles del Roser, del nostre 
poble. També tindrem com 
l’any passat una colla repre-
sentant de la Catalunya Nord: 
la Coral Cant’eus, del municipi 
d’Eus (Conflent).

L’Aplec és organitzat per 
l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta amb la col·laboració 
de les Caramelles del Roser i 
la Federació de Cors de Clavé.

Programa del 39è Aplec Caramellaire
• De 9 a10 matí: Arribada de les colles a la plaça de l’Ajun-
tament (xocolatada, coca i vi dolç per a tothom).
• A 2/4 d’11 matí: Tomb caramellaire pels carrers del nucli 
antic (Les Caramelles del Roser obriran el seguici amb el cant 
dels Goigs del Roser. En els llocs indicats les colles convida-
des cantaran una caramella).
• A 2/4 de 12 matí: Actuació de les colles a l’escenari de 
la plaça Major (cada colla interpretarà 5 o 6 peces, uns 15 
minuts).
• A les 2 migdia: Dinar de germanor al pavelló.
• Tot seguit: Sobretaula amb l’actuació d’Els Trumlaires.
• A les 5 tarda: Comiat amb el Cant dels Adéus.

39è Aplec Caramellaire
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L’any 1977, per iniciativa 
de Josep Verdaguer, l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilator-
ta amb la col·laboració de les 
Caramelles del Roser orga-
nitzava el primer Concurs de 
Caramelles. Les primeres edi-
cions eren seguides amb gran 
interès i una massiva partici-
pació, fins a convertir-se en 
un clàssic. És especialment 
viu en el record l’obsequi d’un 
cabrit viu a cada colla. A par-
tir de l’edició trenta-una (any 
2008) passa a convertir-se en 
una Trobada caramellaire de 
lliure inscripció i es deixa de 
banda la competició. L’espe-
rit caramellaire no és aliè als 
canvis profunds que viu la so-
cietat i l’any 2012, l’edició que 
fa 35, representa un punt d’in-
flexió. El certamen es reforma 
totalment i es converteix en 
un Aplec amb una formula in-
novadora que dóna un caire 
diferent a la diada. A l’Aplec 
s’hi conviden expressament 
un nombre limitat de colles 
(entre 5 i 7). En ser poquetes 
la seva presència agafa més 
relleu i es proposa una par-
ticipació més activa de tots 
els cantaires. Amb el Tomb 
caramellaire les colles convi-
dades canten una caramella 
a diversos punts del nucli an-
tic i a la plaça Major cadas-
cuna interpreta 5 o 6 peces 
dalt de l’escenari. Per tal de 
facilitar-los el desplaçament, 
l’Ajuntament es fa càrrec del 
50% del cost de l’autocar. 
El punt culminant de la festa 
és el dinar de germanor on hi 
són convidats tots els cantai-
res. En aquest dinar també hi 
participen els acompanyants 
amb la compra d’un tiquet a 
preu de cost.

39 anys del certamen caramellaire 
de Sant Julià de Vilatorta
Del Concurs a l’Aplec, tot passant per la Trobada
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D’entre tots els carrers de 

Sant Julià, el del doctor San-
martí és, molt probablement, 
un dels que pocs vilatortins 
emplaçarien amb exactitud 
sobre el mapa. I és que la font 
dedicada a Joan Sanmartí, al 
passeig Verdaguer, fa que so-
vint assimilem aquesta via amb 
la del doctor. Res més lluny de 
la realitat: el carrer que porta 
el seu nom està situat exacta-
ment 1.100 metres enllà, a la 
Font d’en Titus. I, pels qui no 
l’hem conegut, qui va ser el fa-
mós doctor Sanmartí?

Nascut a Caldes de Mont-
bui el 1915, Joan Sanmartí 
i Casabayó va arribar a Sant 
Julià a principis dels anys 
seixanta, aleshores ja conver-
tit en el “doctor Sanmartí”. Fill 
d’una família de fabricants de 
pasta per fideuers, va ser el 
primer de la nissaga a estu-
diar medicina i l’exercí, tot just 
acabats els estudis, a Medio-
na, a l’Alt Penedès. Aquest 
municipi, de poc més de 
2.000 habitants, va ser casa 
seva durant quinze anys fins 
que, cercant proximitat amb la 
família i una ciutat prou gran 
perquè els fills hi poguessin 
estudiar, Sanmartí va deci-
dir escriure el seu nom en un 
concurs de trasllat. Aleshores 
la sort el portà fins a Sant Julià 
de Vilatorta, on va prendre el 
relleu del doctor Riera.

Amb la perspectiva del 
temps, gosem dir que fou 
metge en una època en què 
els doctors, juntament amb 
els alcaldes i els rectors, eren 
forces vives dels pobles. A 
Sant Julià, qui el va conèixer 
en destaca un tracte afable i 
un tarannà obert, atributs que 
li concediren una aurèola de 
singularitat que despertava 
el respecte i la confiança dels 
vilatans. Potser és per aquest 
motiu que fins i tot acabà sent 

alcalde entre el 1965 i el 1974.
A escala comarcal, el doc-

tor Sanmartí va coincidir en 
temps i espai amb una forna-
da de grans metges, com el 
doctor Joan Oliveras, de Man-
lleu; el doctor Grau, de Prats 
de Lluçanès; o el doctor Bach 
i el doctor Vilaplana. Fins i tot 
amb el doctor Antoni Bayés i 
Vayreda, pare del famosíssim 
cardiòleg vigatà Antoni Bayés 
de Luna. Com era habitual a 
l’època, Sanmartí va compar-
tir amb tots ells fer visites a 
domicili i, encara sense con-
sultori, també passar-ne a 
casa, en el seu cas a l’avingu-
da Jaume Balmes. 

A banda de a Sant Julià, 
Sanmartí també va exercir si-
multàniament a Calldetenes, 
a més de ser el metge dels 
treballadors que van des-
plaçar-se fins a la comarca 
d’Osona per construir la pre-
sa de Sau. La prova que va 
deixar petja aquí i allà és que 
tant Mediona com Sant Julià i 
Calldetenes li han dedicat un 
carrer. Al nostre municipi, de 
fet, l’homenatge és doble, per-
què pocs mesos abans que 
morís -el 1987- també es va 
inaugurar la font que porta el 
seu nom al Passeig Verdaguer. 

Meritxell Vilamala
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Inici del Raid dels Ausetans
Ja hem entrat a una nova 

edició del Raid dels Ausetans, 
enguany la categoria de me-
nors d’edat realitzarà la final 
local a Tavèrnoles el diumenge 
3 d’abril. Els millors equips de 
la fase local passaran a la final 
comarcal, que es disputarà el 
cap de setmana del 7 i 8 de 
maig a les instal·lacions d’Ani-
gami a “Les Comas” de l’Es-
quirol. El premi per a l’equip 
guanyador consistirà en un vi-
atge a Port Aventura.

Pel que fa a la categoria 
de majors d’edat la fase local 
la disputaran durant el cap de 
setmana del 16 i 17 d’abril i es 
farà per diferents municipis de 
la comarca, realitzant proves 
d’escalada, via ferrada, espe-
leologia, acampada, paintball, 
Piragüisme, ... La fase comar-
cal tindrà lloc el diumenge  8 
de maig al matí a les instal·laci-
ons d’Anigami. El primer premi 
d’aquesta categoria consisteix 
en un viatge a una ciutat euro-
pea per a tot l’equip.

El dimecres dia  9 de març, 
es va realitzar la demostració 

sjv.pij@vilatorta.cat / 93 812 25 06
Obert de dilluns a divendres  de 4 a 8 de la tarda.

PUNT JOVE TORTÍ - pavelló municipal

del Raid al Col·legi El Roser 
durant l’hora del pati. D’aques-
ta forma els alumnes d’ESO 
d’aquest centre van poder fer 
un tastet del que serà l’edició 
del Raid d’enguany.

Molta sort a tots els equips 
de Sant Julià que participen 
d’aquesta edició del Raid 
dels Ausetans! Que comenci 
l’aventura!

Comença el curs 
“Fem teatre”

Després de l’èxit del taller 
de teatre que es va organitzar 
el passat mes de juliol, aquest 
any la regidoria de joventut i 
els dos joves actors que l’any 
passat van portar el taller, han 
optat per organitzar tot un curs 
de teatre per a nens i nenes 
d’entre 7 i 12 anys del munici-
pi. Les classes van començar 
el passat dissabte 5 de març 
i es farà fins el 16 de juliol tots 
els caps de setmana de 10 a 
1 del matí a l’aula de cultura. 
La idea general del curs és 
que els nens  i nenes es fa-
miliaritzin amb els conceptes 
més bàsics de la interpretació 

d’una forma lúdica i atractiva.
Durant els últims mesos del 

curs, s’assajarà una obra de 
teatre, que els professors hau-
ran escrit i adaptat prèviament. 
Aquesta obra es representarà 
durant les dates de festa ma-
jor, i serà oberta i gratuïta per a 
tots els veïns i veïnes de Sant 
Julià que vulguin gaudir d’una 
bona tarda de teatre. 

Aprofitem per felicitar els 
dos joves que han impulsat 
aquest curs de teatre, per la 
seva iniciativa, que ha estat re-
buda amb molt bona acollida 
pels nens i nenes participants 
del curs.

Jornades d’orientació 
acadèmica i professional 
Càpsula

El proper mes d’abril es 
durà a terme la segona edició 
del projecte comarcal Càpsu-
la,  unes jornades sobre ori-
entació acadèmica i professi-
onal.

Càpsula es proposa com 
un espai destinat a l’orientació 
educativa i laboral que engloba 
les opcions formatives i sorti-
des professionals que s’ofe-
reixen, a la comarca d’Osona, 
un cop finalitzada l’Educació 
Secundària Obligatòria.

Tots els alumnes de 4t 
d’ESO dels centres educa-
tius d’Osona participaran en 
aquesta nova edició el proper 
mes d’abril, a l’Edifici El Sucre i 
al recinte firal. Les inscripcions 
es formalitzen a través dels 
tutors responsables del grup 
classe. En aquesta edició, del 
col·legi El Roser hi participaran 
els 23 alumnes de 4t d’ESO. 

El Punt al Xè Saló de Nadal
El passat mes de desembre 

va tenir lloc la desena edició 
del Saló de Nadal. Enguany 
els infants del poble varen 
poder gaudir d’inflables per a 
totes les edats, una ludoteca i 
d’uns tallers infantils realitzats 
per l’equip educatiu del Punt 
Jove.
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En horari de tarda, es van 
oferir diferents tallers i activi-
tats pels i les joves del muni-
cipi. En destaquem el campi-
onat d’scalextric, i l’elaboració 
del cartell del Punt Jove “Punt 
Jove Tortí”, que des d’alesho-
res està col·locat just a l’exte-
rior del servei de joventut. Una 
altra novetat a destacar, va ser 
una parada fotogràfica en què 
tots els assistents al Saló, es 
podien disfressar i fer-se una 
fotografia de manera informal. 
També es va crear una etique-
ta, #salodenadalsjv, on es va 
convidar als assistents que 
pengessin les fotografies re-
alitzades a les xarxes socials.

Pares i mares, teniu 
a disposició la Borsa de 
cangurs i Reforç escolar

Busques una persona per a 
fer reforç escolar i/o de cangur 
del teu fill o filla? Des del Punt 
Jove informem que tenim una 
borsa de  joves que s’oferei-
xen per fer cangurs o també 
classes de reforç escolar. El 
mes d’octubre passat des del 
Punt Jove es va obrir una bor-
sa de cangurs i reforç escolar, 
aquesta va tenir molt bona 
acollida per part dels joves, i 
actualment contem amb una 
desena de joves apuntats a la 
borsa de cangurs i una dese-
na més apuntats a la de reforç 
escolar. Animem a tots els els 

pares i mares interessats/des 
poden venir a demanar infor-
mació sobre els joves i us hi 
posarem en contacte.

Les borses continuen ober-
tes, per tant tots els  joves que 
s’ofereixin per fer classe de repàs 
o de cangur, poden venir al Punt 
Jove a apuntar-se a la borsa.  

La responsabilitat i funció 
del Punt Jove, i per tant, de 
l’Ajuntament en aquests ser-
veis és estrictament la d’in-
termediari entre la família i el 
jove. És per aquest motiu que 
l’Ajuntament es desvincula 
dels tractes i pactes que es 
realitzin. 

Canvis al Punt Jove Tortí
El passat mes de desem-

bre hi van haver canvis al Punt 
Jove Tortí, ja que la Judit Farré 
que durant gairebé dos anys 
s’havia fet càrrec de l’espai, 
va finalitzar la seva tasca al 
Punt per poder iniciar un nou 
repte professional, des d’aquí 
aprofitem per agrair-li la feina-
da que ha fet i desitjar-li tota 
la sort i encerts en el futur, de 
ben segur que ens seguirem 
trobant ! En el seu lloc es va 
incorporar en Nil Puigivila, que 
continua obrint el Punt cada 
tarda per poder rebre i atendre 
a tots els joves i no tant joves, 
que s’hi vulguin adreçar per a 
poder fer consultes o simple-
ment poder fer ús de l’espai.

El Punt Jove Tortí obre les 
portes cada tarda de dilluns a 
divendres de les 4h fins a les 
8h del vespre a la sala 3 d’en-
titats del pavelló municipal. 
Aquest espai aglutina el servei 
d’informació juvenil i la sala 
TIC, i lidera les polítiques de 
joventut del municipi (coordi-
nant els projectes municipals i 
comarcals). És un servei obert 
a tota la ciutadania, en espe-
cial, a tots aquells joves que 
vulguin participar dels serveis 
i dels espais que s’hi oferei-
xen.

Algunes de les activitats re-
alitzades aquest any provenen 
de les vostres propostes així 
que no ho dubteu i feu sentir 
la vostra veu. Junts fem més 
i millor!

Projectes per joves inscrits 
a la Garantia juvenil 

 El Programa de Garantia 
Juvenil és un projecte europeu 
que ofereix orientació, asses-
sorament i acompanyament a 
joves entre 16 i 29 anys  que 
han finalitzat la seva etapa a 
l’educació formal o estan en 
situació d’atur. 

Actualment, hi ha un nom-
bre elevat de projectes per 
part de diversos  organismes 
i entitats de la comarca.

Per a més informació adre-
ceu-vos al Punt Jove Tortí, 
cada tarda de 4 a 8 del vespre.
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La vida
Terra de Tupinots

Els dies festius de Nadal so-
vint vénen acompanyats d’un 
esperit particular que ens con-
vida a contemplar les nostres 
vides de manera més tranquil-
la. Una avinença que aprofitem 
per reunir-nos amb la gent del 
nostre entorn, ja siguin famili-
ars, amics o companys de fei-
na. Són trobades que acostu-
men a fer-se sempre al voltant 
d’una taula ben parada i atape-
ïda de tiberi. Tot un xeflis.

És per això que Terra de Tupi-
nots, com ja comença a ser cos-
tum, va portar a terme una ex-
posició de Taules de Nadal, on 
poder mostrar l’art de guarnir, 
parar i decorar una taula festiva.

Aquest any foren deu les 
taules que ocuparen el Saló 
Catalunya, totes segons l’es-
til personal de cada un dels 
seus creadors, amb la finalitat 
de lluïr i donar idees a la gran 
quantitat de gent que va om-
plir el saló durant tot el trans-
curs de l’exposició.

El dia abans (dissabte tar-
da) es va completar amb un ta-
ller de manualitats i ornaments 
nadalencs a càrrec de Mercè 
Mir. El fet que tots els materi-
als fossin molt comuns i fàcils 
de tenir a qualsevol casa, així 
com la seva senzillesa a l’hora 
de treballar-los, va ser fona-
mental perquè persones de 
totes les edats passessim una 
estona ben divertida i creati-
va. El resultat de ben segur va 
engalanar moltes d’aquestes 
trobades.

 Més endavant, l’últim cap 
de setmana de febrer, quan 
semblava que l’hivern encara 
era capaç de fer-ne alguna de 
les seves, vàrem programar 
unes jornades dedicades a la 
vida i obra d’un pintor excep-
cional, Vincent van Gogh.

Aquesta vegada l’Aula de 

Cultura es transformà en un 
petit museu, on una selecció 
de quadres d’aquest pintor, 
eren exposats conjuntament, 
amb fragments escrits de la 
seva correspondència amb el 
seu germà Theo, on s’aprecia 
molt bé el seu caràcter i forta 
personalitat.

L’acte principal tingué lloc 
en el mateix marc de l’exposi-
ció i va omplir a vessar l’Aula 
de Cultura. Francesc Orenes 
(doctor en Belles Arts) amb la 
seva conferència va acolorir a 
base de pinzellades, la passió 
per la pintura d’un geni que 
sols va vendre un quadre en 
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La foto que podeu veure va ser fet el mes de desembre. En 
ella ja hi podeu veure el torn un cop acabat i tots aquells que 
d’una manera o altre hi hem col·laborat. El primer de tot i a qui 
Abaraka Bake vol agrair la seva dedicació i implicació és en Cli-
ment Villegas que ha construït, a base de moltes hores i esforç, 
un torn magnífic. També hi podeu veure els representants de 
l’Ajuntament que han donat un bon cop de mà al projecte i final-
ment alguns del membres de la junta d’Abarka Bake.

En fi, que el torn, amb els seus 300 quilos de pes, es va aca-
bar el mes de desembre i el 4 de gener, amb la col·laboració 
d’una colla de vilatortins, es va dur a un magatzem del port de 
Barcelona per ser traslladat cap a Banjul. Dos mesos més tard i 
viatjant per mars i oceans ha arribat a Gàmbia. Després de Set-
mana Santa un bon grup de Vilatortins es desplaçaran a Gàmbia 
per portar el torn fins al poble de Jali i compartir la fabricació 
d’utensilis de ceràmica amb els Jalinques.

Es podrà elaborar el primer tupí a Jali? Com serà? La història 
del torn continua i esperem presentar-vos el final de la història 
en la propera Fira del Tupí a través d’una magnífica exposició 
on podreu veure com ha acabat tot i, esperem, tocar els primers 
tupins fets a Jali. Una exposició on podrem agrair la feina feta  a 
totes les persones que han col·laborat amb el projecte. Moltes 
gràcies. 

Més informació a: http://abarakabake.blogspot.com.es/

Associació Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta – Jali 
abarakabake@gmail.com

Abarake bake
La història del torn continua...

tota la seva vida.
Pinzellades, fosques al 

principi, d’una etapa com a 
predicador en una zona mine-
ra, on la vida era del mateix 
color que la penúria, i la mi-
sèria era tan llòbrega com la 
mateixa mina.

Pinzellades que comencen 
a introduir els colors bàsics 
del puntillisme per la influència 
d’un París on la vida, plena de 
color, ja respirava aires de mo-
dernitat.

Pinzellades que revelen els 
blaus del Mediterrani quan es 
trasllada a Arlés, i s’aboquen a 
captar la vida que se li escapa 
a causa dels seus transtorns, 
deliris i malalties mentals que 
s’agreugen amb la seva adic-
ció a la cafeïna i a les begudes 
alcohòliques.

Pinzellades que esdevenen 
recargolades i turmentades 
en una fase final, on ja com-
pletament desequilibrat i tras-
tocat, posa fi a la seva vida. 
Una vida que era passió. Una 
passió que era pintar. Un pin-
tar que era la vida.

Per acabar d’arrodonir 
aquestes jornades és projectà 
al Saló Catalunya la pel·lícula 
“El loco del pelo rojo” on el per-
sonatge principal era el nostre 
pintor, en Vincent van Gogh.

Des de Terra de Tupinots 
volem remarcar la nostra 
grata sorpresa en veure que 
molts dels visitants a l’expo-
sició eren nens d’infantil i pri-
mària que explicaven als seus 
pares el que havien après a 
l’escola sobre aquest pintor. 
Fins i tot, el dilluns al matí, ens 
visitaren els alumnes de la Pa-
tuleia. Això ens fa venir encara 
més ganes de continuar i tirar 
endavant amb noves exposi-
cions, perquè la cultura forma 
part de les nostres vides, i les 
nostres vides les podem viure 
amb pinzellades de colors.

Terra de Tupinots
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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
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Tots som Tupinots

Som una de les entitats que 
organitzem més actes durant 
l’any a Sant Julià de Vilator-
ta, però ens hem de renovar. 
És per això que aquest any 
es produiran nous canvis a la 
Festa Major i en reformularem 
molts d’altres.

Un tupibingo 
més solidari que mai

Com cada Sant Esteve, 
s’omple el Saló Catalunya per 
jugar al Tupibingo i a provar 
sort per endur-se a casa una 
panera o una altra. En el pe-
núltim sorteig, com sempre, 
es destinen totes les butlletes 
comprades a Osona Contra el 
Càncer. Aquest any, a més, es 
va dedicar la penúltima jugada 
a l’Andrei, un nen que neces-
sita transplantament medul·lar 
per poder seguir endavant. En 
total es van recol·lectar 179€ 
per l’Andrei i 290€ per l’As-
sociació d’Osona Contra el 
Càncer. Els Tupinots també 
vam voler col·laborar-hi i vam 
arrodonir els resultats a 200€ 
i 300€, respectivament. Alho-
ra hem de recordar que no es 
podrien elaborar aquestes pa-

neres tan fantàstiques sense la 
col·laboració dels comerços i 
establiments de Sant Julià de 
Vilatorta.

Deixem el Carnaval... 
en bones mans

D’ençà que vam organitzar 
el primer carnaval pel poble, 
aquesta festa s’ha anat arre-
lant any rere any a Sant Julià. 
D’altra banda, però, l’any pas-
sat ens vam trobar que els Tu-
pinots feiem una ruta massa 
curta per poder agafar ràpid 
el bus cap a Torelló i deixant 
poc temps a tota la gent que 
ens acompanyava a la rua. A 
més, l’assistència de jovent del 
poble que volia baixar a Tore-
lló amb autobús disminuïa al 
cap dels anys. És per això que 
aquest any vam decidir tras-
passar la festa del carnaval 
a les entitats i colles que fins 
ara havien participat tan acti-
vament. El passat 6 de febrer 
es va poder comprovar com la 
festa seguia endavant. Gràcies 
als que ho heu fet possible.

Canvi radical a la Festa Major
Aquesta Festa Major d’en-

guany, es produiran molts can-
vis. Un de destacat i força trist 
és que ja no es farà el famós 
“I tu què fas?” el dimecres de 
Festa Major a la plaça. D’altra 
banda, canviarem dates i farem 
festes noves. Volem potenciar 
la festa major local per tots els 
de Sant Julià de Vilatorta. Tam-
bé recuperarem una festa molt 
especial que s’havia celebrat a 
Sant Julià: el ball del fanalet.

Més Tupinots
Fent referència al paràgraf 

anterior, necessitem les vos-
tres propostes, les vostres 
crítiques  constructives per 
poder corregir, innovar i rege-
nerar els Tupinots. Alhora fem 
una crida al jovent de Sant 
Julià que vulgui i pugui formar 
part del Consell de Joventut 
Tupinots. Ens podeu parar pel 
carrer, enviar-nos un whatsapp 
o contactar-nos a través del 
facebook “Tupinots Sant Ju-
lià”. Us necessitem! Tots som 
Tupinots!

Carles Fiter Verdaguer
President del 

Consell de Joventut Tupinots
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Hola vilatortins i vilatortines, hem començat un nou any i amb 
això una nova temporada al món geganter. Esperem que sigui 
ple de bones vivències amb tota la gent que compartim aquesta 
passió. Cada any intentem conèixer llocs i gent nova per inter-
canviar idees i maneres de fer d’aquest món una altra manera de 
viure. Enguany el nostre calendari és el següent:
-23 de gener: Sant Vicenç de Torelló
-13 de març: Santa Perpètua de Mogoda
-23 d’abril: Participació d’en Pàmfil i l’Elisenda a la diada de Sant 
Jordi a Sant Julià de Vilatorta
-16 de juliol: Tordera
-24 de juliol: V trobada gegantera de Sant Julià de Vilatorta i Vi-
lalleons
-15 d’agost: Vilalleons
-3 de setembre: Centelles
-4 de setembre: Trobada comarcal Sant Hipòlit
-18 de setembre: Folgueroles
-24 de setembre: Breda
-25 de setembre: Taradell
-8 octubre: Torelló
-27 de novembre: Aiguafreda

Des de la colla us convidem a viure un dia el món geganter 
des de dins, música, ball, amistats.... per això us convidem el dia 
8 de maig a l’Aniversari d’en Pàmfil i l’Elisenda, un dia que els 
dediquem amb moltes sorpreses, i amenitzat amb un gran dinar 
d’aniversari obert a tots els vilatortins i vilatortines. Aquest mes 
d’abril a les botigues trobareu les instruccions per participar en 
aquest gran dia.

Gràcies al caliu de la gent fa que les trobades geganteres si-
guin una gran festa, com és el cas del nostre poble. Gràcies vi-
latortins.

Si esteu interessats o voleu informació per acompanyar-nos 
en alguna sortida no ho dubteu, poseu-vos en contacte amb no-
saltres i us n’informarem.

Salut i Fal·lera gegantera!
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HORARI:
Dilluns de 16.30 a 20.00

De dimarts a divendres de 9.30 a 12.00
i de 16.30 a 20.00

Dissabte 10.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00
Carrer de l’Albereda núm. 8

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

LLAMINADURES

TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

C/ Comtes de Cabrera, 3
Sant Julià de Vilatorta

T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com
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L’Agrupacio Sardanista es legalitza
El 9 de gener passat (Diada de Sant Julià) va quedar signada 

l’acta fundacional de l’Agrupació Sardanista de Sant Julià i ja 
disposem d’estatuts, número de registre en el departament de 
justícia de la Generalitat de Catalunya i número de NIF.

En els nous estatuts s’ha inclòs una introducció per fer constar 
que si bé la inscripció oficial es formalitza l’any 2016, l’inici real 
de les activitats de la nostra entitat va ser el juliol de 1970. Amb 
aquesta mesura l’Agrupació Sardanista de Sant Julià compleix 
amb tots els requisits legals que obliga la nova Llei de Societats.

Publicat el calendari 
sardanista 2016 de 
la comarca d’osona 

Per iniciativa d’una vin-
tena d’Agrupacions sarda-
nistes d’Osona que posem 
en comú els nostres pro-
grames, es publica aquests 
calendari global de la co-
marca d’Osona on figuren 
totes les ballades de la 
nostra població junt amb 
la resta de pobles de la co-
marca. Els socis de l’Agru-
pació Sardanista de St. 
Julià el reben gratuïtament 
cada any a casa seva junt 
amb l’estat de comptes de 
l’entitat.

Audicions al pavelló 
Les audicions de sardanes al pavelló dels diumenges a la tar-

da continuen aplegant un gran nombre de balladors, unes 200 
persones de mitjana han assistit a les audicions programades i 
enguany a la darrera, el 13 de març hem celebrat el concurs de 
colles improvisades amb més de 250 persones.

Hem triat dies que no hi ha sardanes en lloc més i això ha fet 
augmentar la participació, i hem pogut veure entre 15 i 20 anelles 
ballant simultàniament a la pista. 

Aplec de Puig-l’agulla
El proper 28 de març (dilluns de Pasqua),  celebrarem el tradi-

cional Aplec de Puig-l’agulla. El programa previst és el següent:
11,30 Ofici solemne cantat per la coral “Cants i Rialles”
12,00 Audició de sardanes a càrrec de la cobla Baix 
 Llobregat. Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.
17,00 Audició de sardanes a càrrec de la cobla Baix 
 Llobregat. Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.
Vine a Puig-l’agulla, t’hi esperem!

Aplec comarcal d’osona-2016
Enguany l’Aplec comarcal arriba a la seva 10a Edició. Per ce-

lebrar aquesta efemèride torna al seu lloc d’origen i es farà a sant 
Pere Casserres els propers 2 i 3 de juliol.

Intervindran les cobles Ciutat de Girona, Jovenívola de Saba-
dell i Principal de Llobregat. Com ja és habitual, aquest dia, a la 
nostra comarca, no hi haurà sardanes en lloc més. Animeu-vos 
i aneu a sant Pere de Casserres a gaudir de l’Aplec,  juntament 
amb molts del companys sardanistes de tot Osona.
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Vilatorta In9va neix el 25 de març de 2013 com un grup de 
gent de Sant Julià que té com objectiu bàsic dinamitzar l’eco-
nomia del nostre entorn. Està format per persones que vénen 
de diferents àmbits que es comprometen a ser part activa, 
aportant i impulsant idees.

L’objectiu principal de Vilatorta In9va és:
- Dinamitzar l’economia del nostre poble.
- Fomentar i ajudar a desenvolupar idees innovadores.
- Donar suport a noves iniciatives de negoci que puguin sorgir.

Vilatorta In9va vol aconseguir que la nostra gent gaudeixi 
del benestar que dóna una economia en ple funcionament i 
totalment sostenible, entenent la sostenibilitat des del punt de 
vista econòmic (eficiència) i de l’entorn (responsabilitat social).

Els valors del nostre grup són:
- Confiança i respecte
-  Compromís en el projecte 
-  Creativitat i innovació
-  Transparència i honestedat
-  Treball en equip
-  Excel·lència i rigor

1 L’Associació 
de Comerciants 
de Vilatorta 
i Vilalleons
Inici: 2 d’octubre de 2013
Des de Vilatorta In9va es 
donà l’impuls a la creació i 
posada en marxa de l’As-
sociació de Comerciants de 
Vilatorta i Vilalleons (ACVV).

2 Vilatorta Emprèn 
(Fes Gest)
Inici 1 octubre de 2014
Què és Vilatorta Emprèn: 
És un GEST (Grup d’Estalvi 
Solidari Territorial) que està 
compost per 9 persones que 
de comú acord decideixen:
•  Posar en comú el seu estal-
vi personal
• Ajudar l’economia local 
donant crèdit a projectes de 
proximitat
• Exercir la solidaritat de 
l’estalvi de cadascun dels 
seus membres, i gestionar 
en comú aquests estalvis de 
manera autogestionada.

Des del seu naixement 
Vilatorta in9va ha impulsat 
els següents projectes:
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FRANKFURT

SANT JULIÀ

B A R

NÚRIA

Avinguda Sant Jordi, 19
Tel. 93 707 85 85

SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta

merceria
moda
complements
papereria
premsa
C. Marquesos de Vilallonga, 8
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 74 54
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Aquesta nova temporada amb 
la direcció de la directora Lau-
ra Sureda, l’hem començat 
amb les tradicionals misses 
del dia de la Puríssima el 8 de 
desembre i la solemne del dia 
de Nadal.

El XIX Concert de cap 
d’any, el vàrem fer el 27 de 
desembre al Saló Catalunya, i 
aquest cop acompanyats de la 
Coral de Sant Feliu de Sasser-
ra, i la seva directora Marisa 
Terra, amb l’acompanyament 
de la pianista Berta Bertrans.

Per primer cop aquest con-
cert, a part de les tradicionals 
nadales, varem interpretar di-
ferents tipus de cançons d’es-
til popular català, havaneres, 
populars italianes, i l’abril del 
74 de Lluis Llach, etc.

Volem agrair les inestima-
bles col·laboracions, d’en Jau-
me Miravet, que va presentar 
el concert, amb una bona dis-
sertació de cada una de les 
peces que es van cantar, com 
de compositors, historia, etc. 
i al David Soler “Desulé” pels 
cartells i programes del con-
cert.

El 28 de desembre vàrem 
fer un concert a la Residèn-
cia i Centre de dia, El Nadal a 
Vic, cantant 4 nadales a cada 

Coral Cants i Rialles

una de les 5 plantes de l’edi-
fici. Va ésser molt gratificant 
veure com les persones  grans 
i  d’altres amb més o menys 
discapacitacons, van passar 
una bona estona recordant els 
temps que ells les cantaven. 
Per cert que hi havíem, perso-
nes ingressades  al Centre que 
eren  del poble.

El 4 de gener, després 
d’haver-nos-ho demanat en 
diverses ocasions la Marta, 
(cantaire del grup) vam fer un 
concert de nadales al carrer 
Manlleu de Vic davant del Co-
merç Casablanca i a la cruïlla 
dels carrers Manlleu, Pla de 
Balenyà/Nou sota de l’arbre 
Nadalenc que posen cada any 
per les festes.

Volem agraïr als propieta-
ris de Casablanca presents al 

concert el detall que ens van 
dispensar.

Per al proper 39è Aplec 
Caramellaire del 27 de març, 
farem unes 6/7 cançons del  
nou repertori que ens prepara 
la directora, així com pel dia 
28 dilluns de Pasqua, la mis-
sa al Santuari de Puig-l’agu-
lla, i una o dos cançons a la 
sortida amb motiu de l’Aplec, 
de Sardanes, que organitza 
L’Agrupació Sardanista de 
Sant Julià.

Com podeu veure per les 
anteriors línies  d’aquest es-
crit, estem fent molts “bolos”, 
gràcies a la directora  que té 
la intenció de no parar per do-
nar-nos un aire de més conti-
nuïtat  a la Coral, que per cert, 
estem ampliant el nombre de 
cantaires.  

A Sant Julià de Vilatorta
es gaudeix de l’energia
que millor s’adapta a tu

Gas de Repsol
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de bàsquet

Els organitzadors del Tor-
neig BBVA de Bàsquet hem fet 
ja algunes reunions preparant 
la 32ena edició. En aquestes 
reunions anem preparant els 
punts i temes necessaris per a 
la correcta realització de cada 
Torneig. Un dels apartats de 
cada trobada és el nostre ha-
bitual “brainstorming”, on van 
sortint noves idees per anar 
millorant i fent créixer el Tor-
neig. En els proper mesos po-
drem fer-vos saber les nove-
tats que anem perfilant en els 
tres vessants en què es desen-
volupa cada edició: el bàsquet 
de base, el bàsquet d’elit i les 
accions socials.

 Estem treballant força pel 
que fa al bàsquet d’elit. Pro-
curarem portar equips d’uni-
versitats americanes NCAA, 
tal com vam fer el darrer any, 
en el que es van jugar a Sant 
Julià una desena de partits en 
el pre-torneig durant el mes 
d’agost. També treballem per 
augmentar els partits d’elit 
durant els dies del Torneig, 
cosa que ens permetrà també 
créixer en el vessant social, 
“fes la teva cistella” pel recap-
te d’aliments per Càritas i el 
Banc d’Aliments, perquè com 
ja sabeu, en els darrers anys 
no es paga entrada en aquests 
partits si es porten aliments. 
L’any passat vam doblar els 
quilos recollits respecte l’any 
anterior. Hem de seguir aug-
mentant!

 Apunteu-vos les dates del 
32è Torneig: 2, 3 i 4 de setem-
bre de 2016. Us hi esperem!

 
Joan Aragó

Cap de Premsa 
Torneig BBVA de Bàsquet 
de Sant Julià de Vilatorta

Gran Premi Diputació 
de Barcelona
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guanyen el Ral·li 
Esprint Sant Julià

CF Sant Julià

Josep Maria Membrado i Jordi Vilamala van repetir la 
victòria de l’any passat en la 19a edició del Ral·li Esprint 
Sant Julià que es va disputar el diumenge 28 de febrer. 
L’equip de l’Escuderia Gironella, amb un Ford Fiesta R5, 
va vèncer amb autoritat, guanyant cinc dels sis trams de 
la prova.

Membrado va guanyar tots els trams i va tancar el ral·li 
amb un temps final de 21’04”5. En arribar a la meta es 
mostrava exultant amb el seu nou vehicle, que farà servir 
aquesta temporada: “És un cotxe perfecte. Té una frenada 
brutal i un pas de corba molt bo. Hem gaudit des del primer 
minut fins al darrer”.

Més disputades van ser les altes places del podi, amb 
tres equips separats només per 14 segons. El més regular 
de tots, malgrat fer una virolla a la segona passada al Coll 
de Mansa i perdre una mica de temps, va ser Carles Lli-
nàs-Kiko Torra, que van ocupar el segon esglaó del podi. El 
tercer lloc va ser un frec a frec entre Climent Domingo-Joan 
Venceslao i Albert Orriols-Lluís Pujolar. Al final, amb molts 
bons temps al coll de Mansa, Domingo va aconseguir pujar 
al podi, a 45” del vencedor. Els pilots vilatortins Jordi Tió 
i David Roquer van quedar 11è i 13è respectivament. Ra-
mon Abad va quedar 9è de regularitat.

El dia va ser assolellat però amb força vent i amb molta 
gent als trams, neguitosa per seguir una prova que obria 
la temporada de motor a Catalunya. Hi van participar 51 
equips (40 a la velocitat i 11 a la regularitat). Entre aquests, 
un total de 20 eren de l’Escuderia Osona.

El ral·li constava de 88,4 quilòmetres, dels quals 35,2 
eren cronometrats, i dos trams, el coll de Mansa i l’Enclu-
sa-Romegats. Els cotxes havien de fer tres passades a ca-
dascun.

Classificacions dels equips del CF 
Sant Julià, en data 6 de març de 
2016

Quarta Catalana – Grup 3
Sant Julià B –amb un partit menys-: 
2n classificat amb 46 punts, darrere 
el Borgonyà amb 54

Quarta Catalana – Grup 4
Sant Julià –amb un partit menys-: 2n 
classificat amb 49 punt, darrere el 
Viladrau amb 52

Campionat comarcal Aficionat
Sant Julià: 6è amb 40 punts

Juvenils – 2a Divisió – Grup 21
Sant Julià: 7è amb 25 punts

Cadets – 2a Divisió – Grup 22
Sant Julià: -amb un partit menys- 3r 
amb 38 punts, darrere el Vic Riupri-
mer (44)  C i el Camprodon B (42)

Infantils – 2a Divisió – Grup 32
Sant Julià: 4t amb 40 punts, darrere 
el Torelló, el Joanenc i el MBP Osona

Alevins – 2a Divisió – Grup 8
Sant Julià: 9è amb 25 punts

Primera Divisió Femenina
Sant Julià: 9è amb 23 punts

www.cfsantjulia.cat
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Bicicletes a la carretera
Què diu el codi de circulació 

sobre les bicicletes a la carrete-
ra? D’entrada que es considera 
un vehicle i per tant hi ha unes 
normes que s’han de seguir.

Els ciclistes: 
• En principi poden circular per 
totes les vies excepte les auto-
pistes i en les autovies que està 
senyalitzada la seva prohibició.
• Han de circular el més ajustat 
possible a la dreta de la carre-
tera o pel voral quan n’hi hagi, 
en les baixades poden envair la 
calçada.
• Poden circular en paral·lel en 
columnes de dos. Es posaran 
en fila en trams sense visibilitat 
o quan es formin aglomeraci-
ons de trànsit.
• Quan no hi ha claror suficient 
s’ha de portar llum al davant i al 
darrera i vestimenta reflectant.
• És obligatori portar casc ho-
mologat
• Les mateixes normes so-
bre alcoholèmia, 0,5 mg / l en 
sang, 0,25 mg / l aire. També 
sobre tot tipus de drogues.
• Senyalitzar les maniobres 
amb el braç.

Conductors:
• Donar prioritat als ciclistes 
quan al girar a dreta o esquerra 
n’hi ha un al costat. 
• Per avançar un ciclista o grup 
de ciclistes s’ha de deixar 1,5 
metres. Es pot envair la línia 
continua sempre i quan no hi 
hagi perill.
• El grup de ciclistes es consi-
dera una única unitat mòbil a 
efectes de prioritat. Important 
en les rotondes.
• Distància de seguretat, la que 
permeti aturar el vehicle sense 
perill.

Respecte de la prioritat en 
els passos de vianants, tot i 
que en el codi de circulació no 

s’esmenta explícitament la bi-
cicleta, si que indica clarament 
que no hi pot circular cap mena 
de vehicle i la bicicleta es con-
sidera un vehicle si no es porta 
a la mà.

La utilització de la bicicle-
ta ve de lluny, com a mitjà de 
transport, pràctica esportiva 
o simplement per passejar. La 
pràctica del  ciclisme ha pas-
sat per diferents modes, ara 
ha tornat amb força el ciclisme 
de carretera i sembla que no 
s’atura, això fa que sovint tro-
bem ciclistes per la carretera i 
ens doni la sensació que ens 
fan nosa, especialment quan 
anem tard.

A la carretera hem de seguir 
les normes però també el sentit 
comú, la prudència, el respec-
te i la amabilitat. Sempre po-
dem trobar un factor inesperat 
i aquest pot ser un ciclista, no 
només senglars. Tenir sempre 
present que el ciclista és el 
més feble a la carretera.

El ciclista també han de 
vetllar per la seva seguretat. 
Qualsevol maniobra brusca pot 
sorprendre el cotxe que tenim 
al darrera,  una corba ens pot 
amagar un cotxe que ens ve de 
cara, prudència amb la veloci-
tat, tenir clar que la bicicleta és 
un vehicle fràgil que no prote-
geix de res, els senyals s’han 
de respectar sempre (semàfor 
vermell i no ve ningú), forats a 
la calçada o pedres, etc.

Com a conclusió podríem 

dir que entre tots hem de sa-
ber compartir les vies públi-
ques tant els vehicles a motor 
com els de pedals, només és 
una qüestió de respecte mutu. 
També que l’ús de la bicicle-
ta contribueix a una millora o 
manteniment de l’estat físic, no 
hi ha emissions a excepció de 
les naturals i no ens afecta a la 
butxaca si no comptem els es-
morzars. Què més podem dir!

Cursa Campionat de Catalu-
nya Infantil

El dia 22 de maig el Club 
organitzarà una cursa ciclis-
ta puntuable pel Campionat 
de Catalunya. Tot i que el títol 
diu infantil, es faran curses per 
a totes les categories des de 
pre-benjamí fins a infantil. Es 
preveu una participació al vol-
tant dels 200 corredors.

Les proves es realitzaran 
en dos circuïts dintre del polí-
gon industrial de la Quintana. 
Aquest lloc ha semblat el més 
adient per reunir les condicions 
de seguretat que requereix una 
prova d’aquestes característi-
ques. Publicarem a la web del 
club els detalls i horaris més 
endavant.

Llicències
El Club ofereix a tots els 

ciclistes el servei de tràmit de 
llicències a la Federació Cata-
lana de Ciclisme a través de la 
seva web.

www.cccalma.cat
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Durant aquest últim trimestre, 
els diferents grups del club 
de patinatge de Sant Julià 
hem realitzat  les activitats se-
güents . 

Grup petites: El 20 de de-
sembre van participar en el 
Festival de Nadal organitzat 
pel Consell Esportiu d’Osona. 
També aquest grup va partici-
par en el festival de CP. Llori-
ana que celebrava enguany el 
seu trentè aniversari.

Grup mitjanes i grans: El 22 
de novembre I el 21 de febrer 
el grup de les grans i les mit-
janes van participar de mane-
ra individual en el 4t Trofeu la 
Plana celebrat a Olost i a Tara-
dell.  Les patinadores més ben 
classificades participaran pro-
perament en la final d’aquest 
trofeu.

Grup Grans: Les patina-
dores que integren aquest 
grup van participar en la gala 
d’obertura del Campionat de 
Barcelona i Catalunya de Xous 
que es van celebrar a Vic, al 
pavelló Castell d’en Planes, 
aquest mes de gener. Va ser 
un bon moment per patinar 
amb patinadors i patinadores 
d’altres clubs d’Osona davant 
d’un pavelló ben ple i per gau-
dir com a espectadores dels 
xous dels millors grups de 
Catalunya.

Durant aquesta primavera, 
també participarem en dife-
rents esdeveniments que ens 
fan molta il·lusió. 

El grup de les petites i mit-
janes prendran part al Festi-
val del Mercat del Ram que 
se celebrarà el 13 de març a 
Vic. 

Les mitjanes i grans assisti-
ran al Festival de Folgueroles, 
el dia 6 de març, en el qual po-
drem veure els espectacles de 
xou que han estat preparant 
durant tot l’any. Aquestes ma-
teixes patinadores participa-
ran el dia 3 d’abril al 2n Trofeu 

Club de Patinatge Artístic

Mercat del Ram de Xous. Val a 
dir que aquest és el segon any 
que al grup de les grans par-
ticipen en un trofeu d’aques-
ta mena, però pel grup de les 
mitjanes serà el primer. Espe-
rem que els vagi molt bé i que 
puguin mostrar tot el treball 
fet amb les entrenadores.

Finalment, cal destacar que 
el 21 de maig celebrarem el 
festival del nostre club. Nor-
malment aquest acte s’em-

marcava dins la festa major 
del nostre poble, però aquest 
any volem provar de fer-lo 
abans per poder oferir un fes-
tival encara millor. Esperem 
que ens vingueu a veure!
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La nova Junta del Club Esportiu Vilator-
ta hem començat aquest 2016 amb la ma-
teixa il·lusió que vam acabar el 2015 i amb 
una pila de projectes que volem fer realitat.

La temporada dels nostres equips, a ni-
vell esportiu: 

Sots-21 masc.: està fent una bona 
campanya sobretot si tenim en compte 
que es un grup que s’està consolidant en 
aquesta categoria, en la que cap membre 
de l’equip havia jugat. 

Júnior masc.: estan al capdavant de la 
classificació, és un equip consolidat i amb 
una qualitat notable i un dels seus mèrits 
és l’esforç i la dedicació atès que són pocs 
jugadors. 

Infantil fem.: un equip nombrós, amb el 
màxim de jugadores permeses (15), amb 
noies molt treballadores i que han comen-
çat aquesta etapa amb nova entrenadora i 
van evolucionant positivament.                                                                                                                                  

Benjamins masc. i fem.: es molt gra-
tificant veure’ls jugar per les ganes que hi 
posen. En aquestes categories no hi ha 
classificació perquè el que compte es ju-
gar, aprendre i divertir-se.

Una de les activitats que ens vam pro-
posar dur a terme era l’activitat Tecnifica-
ció que ha començat al febrer amb una 
bona acollida.

Calendari d’activitats previstes:
Març: “I Campus Vilatortabàsquet 

Setmana Santa 2016”, del 21 al 24 de 
març, al pavelló Esportiu Municipal per a 
nens i nenes de 6 a 12 anys.

Abril: Trobada Babybàsquet amb al-
tres clubs de la comarca, esta pensat per 
el més petitons de P4 i P5.

Maig: I Torneig de Bàsquet “El Tupí” 
de categoria Infantil femení, els dies 21 i 
22 de maig coincidint amb la Fira del Tupí. 
Som molt optimistes i per això estem pre-
parant la competició per 16 equips que 
traduït al moviment que es generarà al po-
ble serà d’uns 500 visitants durant el cap 
de setmana.

Juny: Festa Cloenda Temporada, l’11 
de juny Torneig Mini masculí i femení, 18 
i 19 de juny

Juliol: Participació als actes de la Fes-
ta Major.

CE Vilatorta



63

es
p

ai
 e

sc
o

le
s

Estem molt contents de 
poder comptar amb un en-
trenador com en Joan Arumí i 
per si això fos poc ens ha sor-
près escrivint un llibre.    

Des del club ens perme-
tem recomanar-vos que llegiu 
aquest llibre, és tota una lliçó 
sobre el món de l’esport i ens 
servirà per fer una reflexió de 
perquè volem que els/les nos-
tres fills/es facin un esport, 
què esperem d’ells, del nostre 
comportament com a pares... 
i també ens dóna l’oportuni-
tat de saber què passa dins 
el vestidor abans i el després 
d’un partit.    

Des d’aquí la nostra més 
sincera felicitació per aquest 
encert.

Aula de MúsicaEl dia 7 de febrer vàrem 
fer una sortida al pavelló Nou 
Congost de Manresa, vam ser 
una bona colla, 70 persones, 
entre pares i jugadors, per as-
sistir al partit d’ACB entre els 
equips ICL Manresa – Herba-
life Gran Canaria. Vam viure 
una tarda de bàsquet emoci-
onant.

El partit es va escapar en 
els darrers minuts 70-78. El 
Nou Congost es va vestir de 
vermell per derrotar el Gran 
Canària, però la victòria, que 
va estar a prop, no va poder 
quedar-se a Manresa. “El cos ha de sentir, abans que el cervell comprengui”. Amb 

aquesta cita del pedagog americà Edwin Gordon que hem aco-
miadat el passat mes de desembre de 2015 després de tota 
una vida dedicada a la investigació educativa musical, s’explica 
el perquè del treball musical amb nadons des del moment del 
naixement, acompanyats pels seus pares i/o mares. 

És habitual pensar que l’aprenentatge musical comença 
quan els nens comencen a tocar un instrument, o com a molt 
d’hora una mica abans, quan comencen a anar a classes de 
sensibilització musical. Gordon ha demostrat científicament 
que és de crucial importància la preparació auditiva feta des 
del moment del naixement. També ha descrit seqüenciadament 
com ha d’exercir-se aquesta estimulació en cada moment, es-
tablint el paral·lelisme d’aquest procés amb el de l’aprenentat-
ge de la llengua materna. Ha continuat amb l’estudi del desen-
volupament de l’aprenentatge musical fins a l’arribada de la 
lectura, l’escriptura, la interpretació instrumental, passant per 
la improvisació i la creació, el moviment, etc. En definitiva, ha 
representat un canvi de paradigma en el panorama educatiu 
musical a nivell mundial.

Durant el tercer trimestre del curs 2015-16, a Sant Julià de 
Vilatorta repetirem l’experiència positiva del curs passat amb el 
taller coNEIX la música. Els pares i mares de nadons, bebès i 
infants d’entre 0 o 36 mesos podran participar en un taller de 
treball musical en família, amb l’objectiu de treballar aquesta 
audició en un ambient de gaudi i de joc, oferint així als vilator-
tins més petitons, un regal majúscul que els acompanyarà al 
llarg de tota la vida.

Fitxa:
Nom del taller: coNEIX la música.
Lloc: Llar d’infants La Patuleia.
Calendari: Del 25 d’abril al 20 de juny de 2016.
Horari: Cada dimarts de 15.30 a 16.15. Vuit sessions. 
Inscripcions: Del 20 de març al 10 d’abril, a www.emvic.cat.
Més info: coneixlamusica@gmail.com.

Eli Pujol Mayans, pianista, pedagoga i musicoterapeuta.
Professora de l’Aula de Música de Sant Julià de Vilatorta.
Cap d’estudis de l’Escola de Música i Conservatori de Vic. 
Vicepresidenta de l’Institut Gordon d’Educació Musical Espanya.

Sembrar melodies
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El Carnestoltes o Carnaval és una 
gran festa que, des de fa molts anys, 
celebrem uns dies abans de la Quares-
ma. Aquesta festa té el seu origen en les 
festes antigues paganes d’hivern que 
celebraven grecs i romans. Va néixer 
per a poder gaudir de tot allò habitual-
ment prohibit en l’època de sacrificis i 
dejunis que comportava la Quaresma. 

Avui en dia els orígens religiosos han 
anat desapareixent, però el que sí que 
ens ha quedat és la festa: la transgres-
sió de les normes, el disfressar-se i fer 
molta disbauxa, el riure i passar-s’ho 
bé. Festa que en gaudeixen tant adults 
com infants (tot i que de vegades els 
més petits no ho acaben de veure gaire 
clar!)

Aquest any el Rei Carnestoltes s’ha 
trastocat una miqueta i ens ha fet anar a 
tots: nens, nenes i mestres de la Patule-
ia disfressats d’un personatge del circ. 
Així, doncs, hem tingut pallassos trape-
lles, domadors atrevits, feres ferotges, 
ballarines fines, forçuts com roures, 
mags sorprenents, trapezistes agosa-
rats, etc. 

I això no ha estat tot! Durant la set-
mana de carnestoltes, a la Patuleia hem 
treballat objectes típics del circ que han 
portat els nens i les nenes, hem menjat 
pa amb tomàquet i botifarra per Dijous 
Llarder tot fent una barbacoa a fora el 
jardí, hem vingut amb pijama, els pares 
ens han pentinat o despentinat? i ens 
hem pintat la cara (mirar-se al mirall ha 
estat molt divertit!). I per tancar la set-
mana hem fer una petita rua fins a la 
plaça per veure les disfresses dels nens 
i les nenes del Bellpuig.

A més a més, hem jugat amb ele-
ments típics d’aquesta festa (confeti, 
serpentines, disfresses, globus, etc.), 
objectes i materials que els infants hau-
ran pogut lligar amb el que la majoria 
han viscut en família i al carrer, i on han 
estat ells qui han triat allò amb el que 
han volgut jugar, sense que s’hagin po-
gut sentir forçat a fer “allò que toca”.

Llar d’infants 
Patuleia
Benvinguts al circ!
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Els dies avancen ràpid. I 
molt!

Fa quatre dies iniciàvem un 
nou curs. Un primer trimestre 
ple d’energia i projectes: festa 
de la tardor, amb la ja tradicio-
nal caminada; la castanyada de 
l’escola,... Gairebé endinsats a 
l’hivern, arriba un any més el dia 
solidari per excel·lència: la Ma-
rató de TV3, enguany destinada 
a la diabetis i l’obesitat.

L’AMPA del Bellpuig junt 
amb l’AMPA de la Patuleia, els 
geganters de Sant Julià i Vilalle-
ons, i l’Ajuntament, vàrem orga-
nitzar novament un matí solidari. 
Es van fer un grapat d’activitats 
amb un preu  molt solidari: 1€ 
per activitat. Els nens podien 
escollir entre  penjar un desig 
a l’arbre dels desitjos, pintar-se 
la cara, fer un imant nadalenc 
al taller de pakdart, saltar fins a 
cansar-se en els inflables, jugar 
a bitlles catalanes, fer equilibris 
amb patinet, esmorzar amb una 
bona coca i xocolata calenta, 
prendre un bon suc de taronja 
natural, prendre’s la pressió i 
controlar la quantitat de glucosa 
en sang, moure el cos a ritme de 
zumba amb la Cristina i també 
vàrem poder gaudir d’una peti-
ta actuació de ball a càrrec de 
l’Escola de Dansa TLS de Vic. 
La recaptació total d’enguany  
va ser de 973,50€, quantitat que 
es va ingressar al compte ban-
cari de la Fundació La Marató. 
Així doncs, aquest any la nostra 
aportació es va veure augmen-
tada respecte l’any passat. Des 
de l’AMPA  donem les gràcies a 
tots aquells que hi vàreu partici-
par i esperem podem comptar 
novament amb tots vosaltres la 
propera edició.

Deixem enrere l’any. Iniciem 
el 2016 ja pensant en les prope-
res festes i trobades.

El primer dissabte de febrer 
va arribar la rua de Carnaval. 
Una bona colla de Boney M 

AMPA Bellpuig

portaven el ritme amb la seva 
música. Seguits per tota la co-
mitiva, van sortir de la plaça Ca-
talunya i van voltar pels carrers 
del poble de Sant Julià, acabant 
novament a la mateixa plaça. 
Allà, disfressats i no disfressats, 
van poder gaudir d’un berenar 
de coca amb xocolata, gràci-
es a l’AMPA Bellpuig. La rua 
de carnaval ja fa temps que la 
van iniciar els nostres Tupinots. 
Aquest any ens van traspas-
sar la tasca d’intentar mantenir 
aquesta festa. Així que, intenta-
rem mantenir i esperonar a més 
gent, que ens ajudin a fer més 
gran aquesta festa, que ja co-
mença a estar consolidada.

Amb quatre dies més ja te-
nim la Setmana Santa al da-

munt. Deixarem enrere un 
segon trimestre curt i ens en-
dinsarem ja a l’últim trimestre. 
Tenim en marxa la propera edi-
ció de la Festa de la Primavera, 
amb més PROJECTE PATI, el 
proper 7 de maig. Estem tam-
bé planejant les colònies, en un 
lloc nou i carregat d’activitats 
perquè tots els nens i nenes 
de l’escola s’ho puguin passar 
d’allò més bé.

Des de l’AMPA us volem do-
nar les gràcies a tots aquells que 
ens heu ajudat a fer més grans 
i millors totes les activitats que 
hem portat a terme. Esperem 
comptar amb vosaltres també 
a les properes, perquè tots fem 
AMPA... 

Tots som l’AMPA.
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A l’escola Bellpuig creiem 
en el projecte de l’hort esco-
lar perquè és necessari intro-
duir nous elements i situacions 
d’aprenentatge. Amb aquest 
incrementem la motivació i la 
responsabilitat dels alumnes, 
partint dels seus interessos, uti-
litzant eines suggestives i atra-
ients, així com aprendre tècni-
ques instrumentals i estratègies 
que possibilitin una participació 
activa, crítica i creativa. 

Les sessions d’hort es por-
ten a terme en els tallers setma-
nals d’educació Infantil i Cicle 
Mitjà de primària; adaptant els 
continguts en cada etapa. 

Enguany, com el curs pas-
sat, disposem de l’assessora-
ment d’en Toni Jutglà que ens 
guia en la part més específi-
ca de les tasques pràctiques; 
com en portar a terme un hort 
completament ecològic, amb 
mitjans naturals que cultivin les 
característiques del sòl. 

Així fem que els alumnes 
prenguin un respecte per la na-
tura, es familiaritzin amb l’en-
torn de les plantes, observen, 
manipulen, oloren i perceben 
el medi natural que els envolta 
respectant-lo i sentir-lo com a 
propi, també intentar que evitin 
utilitzar productes no naturals 
com herbicides o insecticides.

En l’etapa d’Educació infantil 
partim de la base de les apor-
tacions dels alumnes de què 
saben d’un hort. I presentem 
els elements principals que ne-
cessitem per fer un hort: terra, 
aigua, llavors i llum.

També descobrim quins ali-
ments hi podem cultivar i els 
deixem que en manipulin alguns 
exemples per explorar la textu-
ra, observar el color, olorar-los i, 
si es pot, descobrir-ne el gust.

Escola Bellpuig

Una de les activitats que 
fem després d’obrir algunes 
hortalisses, és descobrir-ne les 
llavors. Aquestes llavors les po-
sarem en gotets de plàstics i hi 
haurà uns encarregats que les 
aniran regant al llarg de la set-
mana. En la propera sessió ens 
adonem que unes han crescut 
molt i que d’altres han estat 
més mandroses. Els afegirem 

una mica de terra i les planta-
rem en una torratxa que hem 
dissenyat amb un cul d’ampo-
lla.

Els alumnes d’educació In-
fantil també plantem directa-
ment al sòl de l’hort alls, faves 
o escaroles a la tardor o l’hivern 
i mongeta tendra i el planter 
d’enciams, carbassons i co-
gombres a la primavera. Apre-

Projecte de 
l’hort escolar
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nem també com són les eines 
buscar-les a l’hort a partir d’una 
imatge que els hem proporcio-
nat. També ens centrem en el 
desenvolupament dels sentits a 
través de la descoberta de les 
plantes aromàtiques. A part de 
descobrir l’olor, el tacte, el gust, 
la forma i la mida també n’han 
conegut les seves propietats 
medicinals.

Els alumnes de 3r i 4t som 
uns dels encarregats de cuidar 
i mantenir l’hort de l’escola a 
l’hora de tallers. Cada grup que 
passa pel tallers fa diferents tas-
ques. El primer grup vam haver 
de posar l’hort en marxa: arren-
car males herbes i llençar-les al 
compostador, remenar la terra 
i preparar-la per plantar, collir 
productes que havien quedat 

del curs passat, plantar cebes 
i escaroles i elaborar cartells in-
formatius de tots els productes 
plantats. El segon grup vam fer 
manteniment del que hi havia 
plantat, vam construir un hi-
vernacle per plantar-hi bledes, 
espinacs i enciams. Vam fer 
un control del creixement de 
les hortalisses que hi ha dins i 
fora de d’hivernacle i vam com-
parar els diferents resultats. A 
més, vam posar en marxa el 
compostador per poder tenir 
compost pel curs vinent. El 
tercer grup continuem amb 
el manteniment de l’hort i del 
compostador, a més de sem-
brar llavors de fava, pèsol i 
pastanaga i elaborar cartells 
informatius de tot el que hi ha 
plantat. El quart grup es cuida-
rà del nostre hort quan arribi la 
primavera. Segur que tindrem 
molta feina!

L’engrescament i la moti-
vació dels nostres alumnes 
permet aprenentatges que 
afavoreixen unes actituds i va-
lors cívics i ecològics, poten-
cien poder gaudir d’activitats 
que no es poden fer a l’aula, 
facilita l’adquisició de compor-
taments responsables i coo-
peratius i possibilitats d’inferir 
coneixements apresos durant 
el projecte a altres contextos 
familiar, social...

A banda de l’aprenentat-
ge conceptual, l’hort facilita i 
potencia la intel·ligència inter-
personal entre l’alumnat, entre 
el professorat i entre aquests 
dos col·lectius. És a dir, ofereix 
un context idoni per aprendre 
a pensar, per educar-se emo-
cionalment, per a què s’entre-
nen en el domini de les habili-
tats socials i aconsegueixen el 
desenvolupament i creixement 
oral, i tot això, englobat en un 
marc pràctic, vivencial i sobre-
tot, manipulatiu.

D’aquesta manera tots els 
nens gaudeixen del nostre pe-
tit i estimat indret natural dins 
l’escola.
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A més, l’abast difusor comprèn 
les dues jornades anuals que es de-
diquen a l’exposició dels objectius 
i a les conclusions extretes del tre-
ball a tots els alumnes de l’escola; a 
més del comentari i exposició dels 
treballs enviats per l’escola gallega.  
Per últim, però no menys important, 
hi ha la voluntat de fer arribar els ma-
terials ja elaborats i el que es faran 
enguany a les escoles interessades i 
als webs oficials locals.

Enguany, l’objectiu és completar 
la tasca endegada mitjançant la rea-
lització de nous materials de caràcter 
pedagògic i amb la intervenció direc-
ta mitjançant l’elaboració de cartells 
informatius aprofitant la tècnica dels 
codis QR. En concret, es vol enllestir 
un dossier de treball per a comple-
mentar les visites escolars al poblat; 
una programació i materials per a 
l’elaboració d’un treball de síntesi a 
1r d’ESO i, per altra banda, tríptics 
informatius i propagandístics sobre 
el lloc i el comportament que cal te-
nir per a la preservació del patrimoni 
i elements d’orientació en ruta per fa-
cilitar l’accés i aprofitament del lloc.

Entenem des de l’escola que un 
dels reptes educatius més interes-
sants i necessaris avui en dia és la 
conscienciació del respecte pel medi, 
per la llengua i pel patrimoni. De la 
mateixa manera, no es pot defugir 
l’actuació directa en aquests àm-
bits, doncs únicament amb consells 
i aprenentatges teòrics no s’assolirà 
mai cap compromís real. La consig-
na, des de la direcció de la XEAUC, 
és clara: conèixer per poder arribar 
a estimar, en tant que pas previ per 
arribar a respectar i preservar. No cal 
dir que les escoles podem aportar 
el nostre gra de sorra en fer assolir 
aquest coneixement ben aviat.

Storytelling a cicle superior
Els alumnes de 5è i 6è de primària van poder gaudir d’una ses-
sió de Storytelling.  Un actor i filòleg anglès va realitzar aquesta 
activitat, evidentment en llengua anglesa.  Durant la sessió ens 
vam endinsar en el passat, explicant diferents històries: la del 
Titànic, la dels  Beatles i la de l’antic Farwest. Els nostres alum-
nes s’ho van passar d’allò més bé parlant en anglès, imitant 
actors relacionats amb les històries explicades, cantant can-
çons i, fins i tot, ballant. Com és habitual a la nostra escola, les 
activitats en anglès hi són sempre presents! 

Realitzant figures de plastilina de gegants a P3
La Carme Vilamala, germana de l’Aleix Hidalgo de P3 i mestra 
d’ESO de la nostra escola,  va passar tota una tarda realitzant 
petits gegants amb plastilina a l’aula de P3. Els més petitons 
de l’educació infantil es van sentir com si fossin artistes de 
veritat i van participar de manera molt activa de les nostres 
tradicions. 

El nostre projecte 
dins la xarxa 
d’escoles 
associades 
a UNESCO (II)

Activitats innovadores 
amb participació externa
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Fem d’arquitectes i paletes a 1r. de primària
L’Anna Oliver, mare de l’alumna Aina Cots,  va venir a l’esco-

la a explicar-nos en què consistia el seu ofici, arquitecte, com-
plementant així el projecte de la casa que en aquell moment 
s’estava treballant. Els alumnes van mesurar i dibuixar les ca-
setes del pati dels petits per tal d’aprendre a fer un plànol.

Uns dies més tard, Ramon Amblàs i la Cristina Fernández,  
pares de la Paula Amblàs, van venir per explicar-nos l’ofici de 
paleta. Primerament, van mostrar totes les eines i material de 
protecció reglamentari, a més, ens van fer diferents demostra-
cions de com es pasta el ciment. En tot moment els nens/es 
van poder participar de totes les activitats. 

Properes celebracions 
i activitats del Calendari 
Escolar
• 29/03/2016.- Primer dia de 
classe després de les vacances de 
Setmana Santa
• 22/04/2016.- Festa de la prima-
vera. Sortides de descoberta de 
l’entorn més proper. Certamen 
dels Jocs Florals. Diada de la Flor
• 29/04/2016.- Cantata a Folguero-
les, amb participació de diferents 
escoles.
• 06/05/2016.- II Certamen de 
lectura “En Veu Alta”
• 12/05/2016.- Sortides culturals 
del 3r trimestre.
• 13/05/2016.- Dia de lliure disposició
• 16/05/2016.- Festivitat de la Pas-
qua Granada
• 21/05/2016.- Participació a la 
Fira del Tupí (i 22).
• 05/06/2016.- Diada de l’Ex-alumne
• 13/06/2016.- Inici del treball de 
síntesi (1r-3r d’ESO), fins al dia 17.
• 17/06/2016.- Diada dels Adéus. 
Comiat dels alumnes de 4rt d’ESO
• 21/06/2016.- Festa de l’estiu: 
Últim dia de classe. Dinar de 
germanor

Volem donar les gràcies a totes aquelles persones que han 
col·laborat en dur a terme totes aquestes activitats,  per haver 
participat en l’educació dels nostres alumnes, per mostrar tant 
d’interès i  involucrar-se  en el nostre projecte educatiu.
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Sempre he  estat un home 

discret, com tants d’altres que 
passen desapercebuts per tot-
hom tret d’ells mateixos, i en-
cara. Amb una mica de sort, i 
sense saber ben bé el perquè, 
arribem a tenir una parella i, 
tanmateix, algun fill. Però fins i 
tot per ells podem passar des-
apercebuts. 

Els fets que ara miro d’en-
tendre es van produir al bar on 
un 13 de juliol, com havia fet 
diàriament al llarg dels darrers 
26 anys, vaig anar a prendre un 
cafè i un raig abans de tornar a 
la feina, a la qual no em queda 
més remei que dedicar 9 hores 
cada dia de la setmana, setma-
na rere setmana.

Aquell dia, a la meva taula, 
algú havia deixat un diari obert. 
Em va cridar l’atenció una fo-
tografia fosca i imprecisa, 
d’aquestes que fan les càme-
res de seguretat, a la qual es 
veien dues persones. El titular 
era expressiu: “violència gratu-
ïta”. Segons sembla una ban-
da d’atracadors es presentava 
a petits locals per arreplegar 
el que poguessin, i per acon-
seguir-ho no dubtaven a esto-
macar de valent algun pobre 
desgraciat que era al lloc equi-
vocat al moment equivocat.

A la barra, les converses 
tenien aquesta notícia com a 
tema central. Com sempre, jo 
m’havia limitat a demanar el 

meu cafè sense intervenir-hi. 
Però entre allò que sentia i el 
que vaig llegir, em vaig anar es-
calfant. Ja sé que no podia fer 
res, que res d’això era proble-
ma meu ni en tenia cap culpa, 
però aquestes situacions injus-
tes, on qui rep ho fa precisa-
ment per ser un no ningú, sem-
pre m’han posat nerviós. Tants 
anys de crisi, carregada sobre 
les nostres esquenes, fent-nos 
cada dia més pobres mentre 
els rics es feien cada dia més 
rics, havien trastocat tothom, 
impulsant-ne alguns a jugar-se 
anys de presó per arreplegar 
unes engrunes. Fins i tot els 
lladres eren pobres i desespe-
rançats. Però aquells no em 
mereixien cap compassió.

Cap a 2/4 de 3 van entrar 
al bar 3 individus amb passa-
muntanyes que, al crit de “to-
dos quietos, las manos sobre 
la mesa”, es van escampar pel 
local. No vaig entendre què 
volien treure d’un bar de mala 
mort com aquell fins que vaig 
caure en la notícia del diari. Qui 
semblava el cap, en actitud fat-
xenda, va reclamar que tothom 
deixes els bitllets a la vista i, 
a l’amo, que buidés la caixa. 
I com que no ho fèiem tan de 
pressa com ell volia, li va fotre 
un clatellot a una clienta, fent-
la caure a terra entre crits.

Les situacions inesperades 
en què ens veiem involucrats, 

sobretot si tenen una compo-
nent violenta, comporten reac-
cions sovint descontrolades. 
Hi ha qui queda impossibilitat 
per a qualsevol reacció, hi ha 
qui esdevé el paradigma de 
l’histerisme, qui procura fer-se 
fonedís. També hi ha qui en un 
rampell s’enfronta a la pitjor si-
tuació sense pensar en res.

Jo havia quedat glaçat a la 
meva cadira. No recordo gai-
rebé res, només sorolls, sen-
sacions... Recordo els crits de 
la gent, amagant-se sota les 
taules. Sento dolor al cap, a les 
costelles, a les cames. Ho visc 
com qui està llegint un llibre, 
com si res de tot allò tingues a 
veure amb mi.

No sé realment el què va 
passar, ni quant de temps fa 
de tot això. Per més que m’hi 
esforço no tinc cap record clar, 
només flaixos puntuals. Agafo 
retalls de converses alienes, 
paraules l’atzar que no són per 
a mi. Sento paraules com ara 
coma induït, seqüeles perma-
nents... paraules i més parau-
les.

Desperto en un somni.
Una claror enlluernadora 
em manté en la ceguesa infinita.
Set llunes plenes a la nit d’estiu
perfilen ombres verdes sobre mi.
L’horror de Saturn devorant un fill.

Joan Anton Mencos
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i cançonsJa feia més d’una hora que caminava sense sortir del 

barri li agradava caminar es pot dir que ho necessitava 
però no li feia gens de gràcia allunyar-se del seu entorn 
si calia tornava a passar per carrers que ja havia trepitjat 
feia poca estona. No s’aturava a mirar aparadors ni tant 
sols entrava a fer un cafè en cap bar caminava fins que 
en tenia prou i després parava, mirava el seu entorn, con-
tinuava. 

Aquell dia Josep Maria Marganell i Riutort portava un 
abric llarg per sota els genolls deixant veure tant sols un 
pam i mig del camal dels pantalons i unes sabates negres, 
originàriament negres, les mans a les butxaques de l’abric 
com ja era habitual en ell i un gorro de llana al cap. A part 
de la indumentària també duia una angoixa a sobre a la que 
no estava acostumat. La seva vida era habitualment tran-
quil·la, sense sobresalts però aquell matí li havia canviat 
tot, la seva rutina s’havia trencat, havien arribat els paletes. 

En tornar a agafar l’avinguda principal es va quedar mi-
rant la parada de l’autobús just quan se n’aturava un i mitja 
dotzena de persones hi pujaven, no es va decidir a pu-
jar-hi i continuà amb el seu passeig. el primer carrer a mà 
esquerra de vorera ampla i amb botigues, la perruqueria, 
la fruiteria i el bar, el següent a mà esquerra més estret i 
sense comerços, tan sols un petit taller de confecció de 
no sabia ben bé de què però feia olor de fil i se sentia el 
lleuger soroll de les màquines de cosir. El proper que girava 
a l’esquerra tornava a tenir més trànsit, era més de pas, ell 
estava convençut què si el deixaven en algun carrer del 
seu barri amb els ulls envenats, només pel soroll sabria 
en quin carrer es trobava, se’ls coneixia molt bé aquells 
carrers. Tornà a girar a l’esquerra i al fons es veia de nou la 
parada de l’autobús, pel seu cap passava de sortir del bar-
ri, veure carrers diferents. Va mirar els horaris que hi havia 
penjats en una de les parets de vidre de la parada, el que 
estava per arribar era el darrer del dia si volia sortir era ara.

Feia molt de temps que no parlava amb ningú però 
havia de fer-ho. – perdoni senyora, sap si l’autobús que 
ha de venir tornarà aquí tot i ser el darrer? – la senyora se’l 
quedà mirant un moment abans de dir-li que sí, aquella 
parada era final de trajecte i tornaria. Això el va tranquilit-
zar al mateix temps que l’acabà de convencer de fer-ho. 
Pujaria al bus i sortiria del barri. Estava nerviós mentre es-
perava es va remenar les butxaques buscant un parell de 
monedes mentre el veia arribar, tres persones al davant, 
quan el va mirar el conductor va dir – vull donar la volta 
fins aquí – encara se’l va mirar més aquell home – un amb 
cinquanta – i li va donar el bitllet. En Josep Maria va sortir 
del barri i va veure carrers com els del seu però en un altre 
lloc, res no el va convèncer de tornar-ho a fer, quan es va 
acabar la volta es va apropar al conductor – li faria res que 
em quedés a dormir aquí dins? es que tinc els paletes en 
el caixer on dormo i m´ho tenen fet una porqueria. 

                                                                                                             
Jordi Campos i Curbí                                             

Mandrós es lleva el dia i s’asserena
s’esboira un cel immens, de blaus eterns,
i enllà molt lluny, bell i profund,
el sol ronseja.

De flors llueix la prada i la carena.
Rebrota el nu brancam, verdeja el camp,
i ben guarnits, fruiters florits
d’abril vesteixen.

Es l’olor de flors boscanes
que perfuma el seu entorn,
es el cant de l’ocellada
que refila pels racons.
Es com l’aigua regalada
que neix a les nostres fonts
i omple els cors de Vilatorta
de cantúries i cançons.

Alça el vol l’ocell novell i cantusseja.
Llibera son afany amunt i avall
i al firmament, joliu i content,
el cel festeja.

Ufà beslluma el bosc amb la serena
escampa el violer la viola vera
i el vell roser, tot fetiller,
ple de poncelles.

Es l’olor de flors boscanes
que perfuma el seu entorn,
es el cant de l’ocellada
que refila pels racons.
Es com l’aigua regalada
que neix a les nostres fonts
i omple els cors de Vilatorta
de cantúries i cançons.

Xevi Pona Casas
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Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15
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HORITZONTALS: 1.- Membres del Parlament. 2.- 
Corrent d’aigua. Barcelonistes. Tàntal. 3.- Espanya. 
Antimoni. Rius petits. Barcelona. 4.- Et despertis 
ben d’hora ben d’hora. Norma o model. 5.- Mem-
brana dels nostres ulls. Instrument. Eructe. 6.- Ac-
tini. Planta medicinal i cicatritzant. President de la 
Generalitat que va succeir a Companys. 7.- Un dels 
molts pobles que van envair l’Imperi Romà. Ordi-
nari 8.- Conec. Un famós constructor d’ascensors. 
Open Access. Fonema. 9.- Segona vocal. Moneda 
europea. Ànim. Nord. 10.- Ball afro-caribeny. Extre-
mitat de les aus. El primer nombre femení. 

VERTICALS: 1.- Guardó. Rucs. 2.- Amnistia Inter-
nacional. Robot creat pel Doctor Slump. Primera 
vocal. 3.- Tosca. Article masculí. 4.- 50 romans. Re-
petició. Recents. 5.- Aire Condicionat. Nord. Famós 
model de la marca Opel. 6.- Nom d’una gran acti-
vista i millor persona catalana que lamentablement 
fa poc que ens ha deixat. Àtom amb electricitat. 
7.- Supressions de vocals àtones. Àrea. 8.- Volves 
d’aigua gelada. Prefix nou. Article masculí. 9.- Vivi-
dor. Flor que regalarem per Sant Jordi. 10.- Pal de 
bandera. Qui presideix i dirigeix la pregària islàmi-
ca. 11.- Radi. Pallissa. Ocell. 12.- Obra de Stephen 
King. Bassals. Nitrogen. 13.- Calçat. Onada.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm passat

Jeroglific: Puigsec (puig/sec)

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa i Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Descansa en pau...
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El 14 d’abril de l’any 1939 el consistori munici-
pal acordà canviar el nom d’alguns carrers del 
poble.

Pregunta:
Durant la dictadura del General Franco 
la plaça Major duia el nom de?

1. del Caudillo
2. del General Mola
3. de Lluís Companys

Podeu deixar les vostres respostes a les ofi-
cines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia 
del dimecres dia 23 de març.

Solucions del número anterior
Joana Vilar -anomenada Beneta Vilara- 
fou acusada de bruixeria per:
1. Fer caure pedra sobre la propietat
    d’Espinzella, a Viladrau.
La guanyadora va ser Dolors Dorca.
Felicitats!

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

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

Edat ……………… Telèfon …………………………………..

e-mail ………………………………………………………………

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

Entre tots els encertants se sortejarà una
MONA DE PASQUA

per gentilesa de Pastisseria Crossandra
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Vilatorta

Moviment demogràfic
Entre l’1 de desembre de 2015 

i el 10 de març de 2016
Naixements

Altes padró 52 Baixes padró  36
Naixements 6 Defuncions       8
Habitants a  10/03/2016: 3.135 
(1.538 homes i 1.597 dones)

Defuncions

Berta Aparicio Ylla-Català  13/12/2015
Jana Aparicio Ylla-Català 12/12/2015
Lluc Verdaguer Crispi 28/12/2015
Gina Serra Vidal 04/01/2016
Aran Codinachs Bagaria 12/01/2016
Mel Vilarrasa Pradell 22/01/2016
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Informació facilitada per “ATF fill de J. Cuberta, SA”

Concepció Vilamala Illamola (90) 16/12/2015
Maria Carme Palau de Cabo (81) 19/12/2015
Manuel Villar Martos (80) 01/01/2016
Joan Casals Casas (63) 19/01/2016
Maria Erra Bassas (93) 20/01/2016
Joan Bosch Erra (87) 23/02/2016
Lluís Font Vilar (88) 29/02/2016
Ernestina Vilaregut Balasch (72 ) 05/03/2016

16 de maig: Dilluns 
de Pasqua Granada
El Calendari Vilatortí assenyala les festes labo-
rals fixades per la Generalitat de Catalunya. Tot 
i que aquesta data no està marcada en el full 
del mes de maig -només consta en la relació de 
festes de la pàgina 3-, tingueu en compte que el 
dia 16 de maig és el Dilluns de Pasqua Granada 
i és festa a tot Catalunya.

La dada: 45,5 tones
45.000. Aquests són 
els quilos de fulles 
dels arbres que el 
Servei de Manteni-
ment municipal ha re-
collit dels carrers del 
poble entre el mes 
d’octubre de 2015 i el 
febrer de 2016.



Vilatorta

Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST NÚMERO
DESTAQUEM:

S’inaugura la caldera de 
biomassa del pavelló municipal

L’Ajuntament de Sant Julià activa 
la seva web de transparència

Una cavalcada de Reis multitudinària 
omple de màgia els carrers de Sant Julià

El Frankfurt, el Bar Núria i El Rebost canvien de mans

El poeta Anton Carrera entrevistat 
per l’escriptora Sílvia Fernández

Els antics camins que passaven per Vilatorta

Viu la Pasqua amb les Caramelles del Roser 
i l’Aplec caramellaire


