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El diumenge 11 de març va morir en Santi Riera Subirachs, als 82 
anys d’edat. Sempre la voldríem allunyar, la mort, i sobretot quan ens 
pren la gent a qui estimem. Però és que la vitalitat d’en Santi era tan 
gran, a vegades aparentment tant inabastable, que encara ens costa 
més assumir que ja no està entre nosaltres. 

“Ser clar amb el que penses i amb el que fas. I pensar amb els al-
tres". Les seves paraules denoten una vessant altruista i pedagògica 
evident. Això no estava renyit amb un punt d’exigència. Exigència 
en l’esforç i en el treball. Pel seu amor per la música popular, que 
tan li agradava, cercava l’excel·lència en aquest camp. Precisament 
perquè la música d’arrel tradicional fos valorada, per valorar també 
l’herència de la gent d’aquesta terra que ens ha precedit.

I és que en Santi anhelava una Catalunya independent. No sé si 
ve a tomb dir-ho, però és un ideal pel qual ha lluitat fins el final, amb 
la màxima implicació. En part per això estic segur que ara, més que 
mai, en Santi ens convidaria a unir les nostres veus!

Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta perdem un 
dels nostres il·lustres directors, i el compositor més prolífic dels úl-
tims anys, amb una desena de peces. De fet cal recordar que en 
Santi, abans i després de la seva profitosa etapa com a president, 
també ha sigut el compilador del nostre repertori de caramelles, un 
dels més extensos del país.

Gràcies a en Santi tenim copiades les partitures de Ramon Victori, 
“el vell sala”, que sinó potser s’haguessin perdut per sempre. Amb 
la seva harmonització va vestir melodies dels altres mestres locals, 
Manuel Suñé o Manel Balasch, entre altres. L’arranjament del “Som 
vilatortins” a partir de les particel·les de cobla és la versió actual de 
l’himne vilatortí. I algunes cançons, com la música de les corrandes 
de les caramelles, ja no marxaran mai més de l’imaginari del nostre 
poble. En la seva música com a compositor s’hi pressent quelcom 
d’estètic que en Santi també explicava: “Les irregularitats són el més 
bonic: allò que trobes aquí i que no es repeteix”.

L'any 2104 l'Ajuntament va atorgar la Insígnia d'Or a Santi Riera. 
I el mateix dia del seu traspàs el plenari de la corporació municipal 
declaràvem dos dies de dol oficial. Les banderes de l'Ajuntament 
onejaren a mig pal, amb crespons negres.

D’en Santi sempre recordarem les seves paraules des de l’es-
cenari central del Palau de la Música, quan les seves mans gene-
roses van senyalar a la dreta Clavé i a l’esquerra Beethoven. Per 
recordar-nos que la música que compartim, en aparença local, es 
pot convertir en universal. Perquè serà en la fraternitat humana on 
sempre reconeixerem l’exemple de Santi Riera.

Joan Carles Rodríguez, alcalde de Sant Julià de Vilatorta

Unirem les nostres veus, Santi!
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Davant l’onada de robatoris que s’han produït en diversos 
habitatges del municipi, l’Ajuntament va convocar els veïns 
a una sessió informativa sobre seguretat ciutadana a Sant 
Julià de Vilatorta. La sessió va comptar amb la presència 
de Marc Caparrós, inspector en cap de l’Àrea Bàsica Polici-
al d’Osona dels Mossos d’Esquadra, la caporal Lídia Barri, 
responsable de relació amb la comunitat, Francesc Hervias, 
regidor de Governació i Hisenda, i Joan Carles Rodríguez, 
alcalde de la població. En aquest acte, que es va fer el di-
vendres 16 de febrer al Saló Catalunya i en el qual hi van 
assistir unes 150 persones, l’inspector i la caporal van do-
nar detalls de les actuacions policials que fan els Mossos 
d’Esquadra en la identificació i detenció dels lladres i el seu 
modus operandi. També van explicar quines mesures s’han 
de prendre contra els robatoris, com evitar-los, quina ha de 
ser la col·laboració ciutadana i diversos consells pràctics 
per a la seguretat de les cases i les persones.

Per altra banda, l’Ajuntament va mostrar la seva preocu-
pació per l’augment important dels delictes, i va explicar els 
esforços de coordinació que s’han realitzat amb els cossos 
policials. Com a mesura de seguretat, l’Ajuntament va anun-
ciar que properament s’instal·laran càmeres en els  princi-
pals accessos al poble —a la BV-5201, a l’altura de la Font 
d’en Titus i a la nova sortida de l’Eix transversal, a la carre-
tera de Vilalleons— amb l’objectiu de detectar els possibles 
vehicles que puguin estar identificats com a sospitosos en 
la base de dades de la policia. També s’està estudiant im-
plantar videovigilància a la carretera BV-5201, a prop de la 
cruïlla de la carretera de Vilalleons.

Abans de finalitzar la sessió es va obrir un torn obert de pre-
guntes perquè els assistents expressessin els seus dubtes.

Sessió informativa sobre 
seguretat ciutadana

Apagades
puntuals de
l’enllumenat públic 
del nucli antic
Durant aquest hivern hi ha hagut 
apagades continuades de l’enllu-
menat públic a diversos carrers 
del nucli antic —plaça de l’Ajun-
tament, carrer de la Mercè, carrer 
de Sant Roc, etc. A instàncies de 
l'Ajuntament de Sant Julià de Vi-
latorta, SECE, l’empresa conces-
sionària del servei ha anat fent 
accions per saber on és la proble-
màtica.

En una primera fase es va divi-
dir la part de la instal·lació afec-
tada en diferents subsectors per 
tal que si es reproduís l’incident 
tingués una repercussió mínima. 

Actualment s’està treballant en 
la renovació de la infraestructura 
del sector afectat, el quadre elèc-
tric del qual està situat a l’avingu-
da Sant Llorenç. El fet que part del 
cablejat sigui soterrat ha dificultat 
poder detectar amb exactitud el 
problema.

Reparat el sistema
de reg de les
hortes del municipi
L'estiu passat es va fer una actu-
ació en el sistema de reg de les 
hortes del municipi consistent en 
una neteja intensiva de tot el siste-
ma de canonades des del parc de 
les Set Fonts fins a Altarriba. Una 
espessa vegetació tenia obstruï-
des les canonades i dificultava la 
circulació de l’aigua. Amb aquesta 
actuació s’han reduït els proble-
mes d’abastament, especialment 
durant els mesos d’estiu. És per 
això que en aquests moments no 
es veu la necessitat de fer la con-
nexió del pou de la Quintana amb 
el reg de les hortes, quelcom que 
s’havia anunciat en una edició an-
terior d'aquesta revista.
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El ple municipal del 18 de desembre passat va aprovar 
per unanimitat el pressupost general de l’Ajuntament 
per a aquest any 2018 que puja a 3.966.237,95 euros, 
731.735,63 euros més que el de l’any anterior.
– Sobre l’apartat d’ingressos:

Els impostos directes gairebé no varien en relació 
amb els de l’any passat. Destaca, però, una diferència 
més baixa d’ingressos en l’impost de béns immobles 
en relació amb l’exercici del 2017. L’any passat es van 
reconèixer els resultats del procediment de regularit-
zació cadastral juntament amb els endarreriments dels 
exercicis no prescrits, que van suposar 190.000 euros 
extraordinaris, que aquest any no es produiran. 

S’incrementa en gairebé 100.000 euros el capítol de 
taxes i altres ingressos pels resultats de l’avanç de la 
liquidació de 2017 en el tema de l’aigua, d’activitats 
esportives i de lleure i interessos de demora i per l’apli-
cació de contribucions especials de les obres d’urba-
nització de la Rambleta i l’itinerari de la Font d’en Titus.

Com a transferències de capital es preveuen les 
subvencions que s’esperen rebre per a la urbanització 
de la Rambleta i itinerari de la Font d’en Titus (235.000 
euros) i les del Programa complementari de reforma 
i millora d’equipaments municipals –parc de les Set 
Fonts, pavelló i Saló Catalunya (300.000 euros). Tam-
bé s’hi reconeixen les subvencions ja atorgades  pro-
visionalment l’exercici passat referents a la millora de 
camins i a la instal·lació de la caldera de biomassa del 
pavelló.

També hi consta la concertació d’un préstec sense 
interessos que es sol·licitarà a la Diputació de Barce-
lona per al finançament de les obres de la Rambleta i 
itinerari de la Font d’en Titus.
- Sobre l’apartat de despeses
Es preveu un increment lineal del 2% en les retribu-
cions del personal, tot i que en aquests moments no 
estan aprovats els pressupostos de l’Estat per al 2018. 
S’aplica aquest increment per no haver de fer cap mo-
dificació pressupostària quan s’aprovin els de l’Estat. 
No obstant, amb les reunions amb els sindicats es pot 
deduir que l’augment no superarà el 2%.

En les despeses de béns corrents i serveis hi ha un 
augment de 116.000 euros per l’increment del cost del 
servei de recollida de residus per la implementació del 
sistema porta a porta i la pujada del cost del servei de 
subministrament d’aigua.

CAPÍTOL D’INGRESSOS 
1. Impostos directes          1.191.000,00
2. Impostos indirectes               80.000,00
3. Taxes i altres ingressos         1.022.985,70
4. Transferències corrent                 856.877,67
5. Ingressos patrimonials     38.300,00
6. Alienació d'inversions reals                    0,00 
7. Transferències de capital              602.074,58
9. Passius financers             175.000,00
Total ingressos                    3.966.237,95

CAPÍTOL DE DESPESES 
1. Despeses de personal        909.682,21
2. Desp. béns corrent i serveis    1.867.026,42
3. Despeses financeres               1.000,00
4. Transferències corrents               167.729,28
6. Inversions reals             912.725,60
7. Transferències de capital            0,00 
9. Passius financers             108.074,44
Tota despeses          3.966.237,95

Inversions
En el capítol d’inversions es preveuen 
13 actuacions que pugen a 912.752,60 
euros, les més importants pendents 
de l’atorgament de subvencions per a 
la seva execució són:
Urbanització de la Rambleta i itinerari
de vianants Font d’en Titus:  495.325,60
Construcció zona
d’aportació de residus           17.000,00
Restauració del parc
de les Set Fonts         210.000,00
Plafons orientació turística
terrat de ca l’Anglada  5.000,00
Instal·lació punt de recàrrega
de bicicletes elèctriques 1.500,00
Adquisició ordinador
Punt Jove      600,00
Condicionament camins
la Carena i el Llopart           50.000,00
Millores Saló Catalunya         50.000,00
Millores pavelló            50.000,00
Edició llibre L’estiueig
a Sant Julià 1885-1950        10.000,00
Edició fulletó
informació turística  1.500,00
Adquisició de programari
ITEC per pressupostos d’obra  2.000,00
Construcció d’un jardí 
terapèutic a l’Espai Activa’t  19.800,00
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Tancat l’exercici pressuposta-
ri 2017, l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta ha obtingut 
uns resultats positius complint 
els criteris d’estabilitat pressu-
postària: capacitat de finança-
ment, regla de la despesa, en-
deutament —situat al voltant 
del 20% dels recursos ordina-
ris- i període de pagament de 
17 dies.

El romanent de tresoreria 
que és la diferència entre el 
pendent de pagament i el 
pendent de cobrament més el 
fons líquid de tresoreria, dona 
un resultat d'1.264.520 euros.

Des de fa anys aquest im-
port positiu no es pot destinar 
a qualsevol despesa, sinó que 
resta subjecte a unes determi-
nades finalitats fixades pel Mi-
nisteri d’Hisenda i que s’espe-
ra que s’ampliïn aquest 2018. 
A més obliga necessàriament 
a reduir part dels préstecs que 
l’Ajuntament té concertats. En 
el nostre cas, però, només te-
nim crèdits amb la Diputació 
de Barcelona que són sense 
interessos. Això equival, sim-
plement, a un fraccionament 
de l’import sense cap despesa 
i en conseqüència amortitzar 
el capital no suposa cap estal-
vi per l’Ajuntament. Per aquest 
motiu l’Ajuntament no utilitza 
el romanent esperant que les 
mesures imposades per l’Estat 
es relaxin. Ara bé, considerant 
que l’evolució del romanent 
és ascendent any rere any, és 
previsible que l’Ajuntament de-
cideixi destinar-lo a inversions 
que segons el Ministeri són fi-
nançament sostenibles, prèvia 
reducció de part de l’endeuta-
ment, considerant que la fun-
ció de l’Ajuntament és la de 
prestar serveis essencials i no 
pas d’acumular romanent.

Es retira la proposta
de modificació del POUM
en el sector de Campsalarga

El dia 2 de març passat es va convocar a tots els veïns del sec-
tor de Campsalarga a una reunió informativa sobre una possible 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) que feia referència als usos de la zona D (illes de cases 
en filera) en l’àmbit comprès entre l’avinguda de Sant Llorenç i 
els carrers Onze de setembre, carrer del fang i carrer de Coll de 
Portell . La intenció de l’Ajuntament sempre és exposar pública-
ment les modificacions urbanístiques que afectin als ciutadans 
per tal que tothom pugui dir-hi la seva. En l’acte, que es va fer a 
la sala de plens de l’Ajuntament, hi van assistir un bon nombre 
de veïns que van ser informats de la proposta per part de l’al-
calde, Joan Carles Rodríguez; la regidora d’urbanisme, Montse 
Piqué i d’Enric Gil, arquitecte municipal.

L’equip de govern va creure que la proposta era molt respec-
tuosa amb el sector. Es proposava incloure-hi l’ús plurifamiliar: 
s’afavoria compartir espais comuns —com els garatges— per 
accedir als habitatges, en un format que ja existeix en algu-
nes de les cases construïdes i que l’Ajuntament valora positi-
vament. També es fomentava l’agrupació d'habitatges, sense 
augmentar-ne la densitat actual. Per tant no s’incrementava 
el nombre d’habitatges, ja que en l’actualitat a cada parcel·la 
ja s’hi poden fer dos habitatges (bifamiliars, dos pisos). No es 
modificaven en cap cas els paràmetres d’alçada màxima, ni de 
nombre d’habitatges ni d’ocupació de la parcel·la. A més, es-
tèticament es volia mantenir la mateixa arquitectura que hi ha 
actualment al sector.

Finalment, però, a la majoria d’assistents a la reunió no els va 
agradar modificar el paràmetre d’usos permesos, perquè afa-
voria que en les noves construccions s’anés a esgotar el màxim 
l'edificabilitat que permet la normativa actual.

Davant l’oposició veïnal, i també per posteriors queixes per 
escrit presentades davant el consistori, l’Ajuntament ha decidit 
no tirar endavant la modificació del POUM en aquest sector: 
una nova mostra que les reunions participatives no serveixen 
només per informar, sinó també per actuar, en el nostre poble.
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Serveis Municipals, que
en van reduir els efectes

Els darrers dies de febrer la meteorologia ens va regalar una 
bona nevada com feia anys que no es veia a Sant Julià. Una 
gran massa d’aire fred provinent del nord d’Europa va provocar 
a tot el país, i especialment a Osona, una baixada brusca de les 
temperatures i fortes precipitacions en forma de neu. La nit del 
26 al 27 va començar a nevar amb força i de forma constant 
durant pràcticament tota la nit. L’endemà al matí als carrers del 
poble i a bona part de la comarca hi havia gruixos d’entre 20 i 25 
centímetres de neu i unes temperatures que en el cas de Sant 
Julià fregaven els -5ºC. 

L’endemà el dia es llevà sense núvols i el sol va il·luminar el 
paisatge de forma radiant. El vespre del 27 va tornar a nevar, 
aquesta vegada amb menys intensitat, deixant gruixos d’entre 
8 i 10 centímetres més, però aquest cop sobre el terra moll. A 
migdia del 28, quan va parar el temporal de neu va començar a 
ploure i va fer desaparèixer la neu ràpidament.

L’Ajuntament va aplicar el protocol d’emergències i des de 
la matinada del primer dia efectius del Servei de Manteniment 
i d’empreses contractades van començar la neteja dels carrers 
per assegurar el trànsit rodat. També es va gestionar eficaç-
ment el funcionament dels centres educatius i serveis públics. 
En aquest episodi de neu gairebé no hi va haver incidències.

Des de l’Ajuntament volem agrair l’acció del personal muni-
cipal: del Servei de Manteniment i de la Llar d'infants Patuleia, 
així com dels centres escolars, de l’Espai Activa’t i del personal 
sanitari del consultori local. La col·laboració ciutadana també 
fou clau: es van complir les recomanacions bàsiques de segure-
tat com ara evitar desplaçaments amb automòbil. També es vol 
agrair la contribució de molts veïns que, seguint les recomana-
cions, van netejar els trams de vorera del davant de casa seva.
Per primera vegada des de la seva revisió es va activar el pla 
local NEUCAT en fase d'alerta i coordinació amb el Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Les obres de
canalització de 
gas afecten la 
carretera de
Santa Eugènia
Durant els mesos de febrer 
i març s’estan duent a terme 
obres d’estesa de canonada 
de gas al voral de la carretera 
de la Mata a Santa Eugènia, 
per la qual cosa es demana 
que se circuli amb precaució. 
Aquesta actuació és vital per a 
la connexió de la xarxa de gas 
del municipi amb la canonada 
principal provinent de Santa 
Eugènia de Berga.

L’accés directe
a l’Eix Transversal 
ja apareix
a Google Maps

Fruit de les gestions realitza-
des per l’Ajuntament a l’Institut 
de Cartografia de Catalunya, 
des de fa uns dies la sortida 
189 de la C-25 ja apareix al 
Google Maps, el servei de car-
tografia en línia gratuït de Go-
ogle, via satèlit. Amb aquesta 
actualització  i la nova senya-
lització que l'Ajuntament ha 
posat al carrer de la Indústria 
del polígon que indica l'accés 
a l'Eix, s’espera que els pocs 
camions de ruta internacional 
que van i venen del polígon in-
dustrial i que despistadament 
encara passaven per la BV-
5201, deixin de fer-ho. 
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per lluitar contra la
pobresa energètica

A Sant Julià volem lluitar contra la pobresa energètica, i no volem 
que cap llar del municipi tingui manca dels subministraments bà-
sics. Per això l'Ajuntament i el Consorci d'Osona de Serveis So-
cials treuen una línia d’ajuts d’urgència per protegir les famílies 
que no poden fer front al cost dels serveis bàsics, com l’energia 
elèctrica, el gas o l’aigua dels habitatges on resideixen.

Aquestes persones han de complir amb els requisits que es 
fixen com a criteris de concessió i que tenen en compte el seu 
nivell d'ingressos. Si necessiteu aquesta ajuda, us recomanem 
que demaneu hora als Serveis Socials de l’Ajuntament, abans 
de presentar la sol•licitud amb la documentació. El termini acaba 
el dia 31 de maig. Els beneficiaris dels ajuts poden ser persones 
i/o famílies empadronades al municipi que estiguin en situació 
administrativa regular i integrats en l'Àrea Bàsica de Serveis So-
cials de Sant Julià de Vilatorta.

Si us trobeu amb aquesta problemàtica, demaneu hora als 
serveis socials: a l’Ajuntament, al tel. 93 812 21 79 o al Consorci 
d’Osona de Serveis Socials,  tel. 93 883 41 14. Horari: de 8.30 a 
14.30 de dilluns a divendres i de 16.30 a 19 h dimecres tarda. 

La Llar d'infants
Patuleia va haver 
de tancar durant 
la jornada
electoral del 21
de desembre
D’acord amb les ordres rebu-
des, l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta es va veure obligat 
a tancar la Llar d’infants Patu-
leia durant la jornada electoral 
del 21 de desembre passat. 
El Departament d’Ensenya-
ment, controlat pel govern es-
tatal com a conseqüència de 
l’aplicació de l’article 155, va 
ser molt clar: impedir qualse-
vol activitat educativa en tot el 
territori català, independent-
ment que el centre educatiu 
en qüestió fos o no seu elec-
toral. Tenint en compte que 
l’obertura de la Llar d’infants 
municipal no afectava per res 
el ritme de la jornada electoral, 
l’Ajuntament va apostar en tot 
moment per mantenir el servei 
obert però malgrat els esfor-
ços, el dia 21 de desembre la 
Llar d’Infants va romandre tan-
cada per imperatiu legal.

El Punt d'Informació rep el distintiu ‘Compromís Biosphere’
El Centre d'Informació de 
l'Espai Natural de les Guilleri-
es-Savassona a Sant Julià 
de Vilatorta va rebre el distin-
tiu al compromís de sosteni-
blitat Biosphere 2017 en un 
acte que es va fer el dia 13 de 
març passat a la Casa Llotja 
de Mar de Barcelona, i en el 
qual assistiren la presidenta 
de la Diputació de Barcelo-
na, el president de la Cambra 
de Comerç, Indústria i Nave-
gació,el regidor d'Empresa i 
Turisme de l'Ajuntament de 
Barcelona i el president de 
l'Institut de Turisme Respon-

sable. El distintiu de com-
promís en turisme sostenible, 
sota el paraigües de la cer-
tificació Biosphere, l'atorga 
l'Institut de Turisme Respon-
sable (ITR). 

El distintiu de “Compromís 
Biosphere" és impulsat per 
la Diputació de Barcelona i 
la Cambra de Comerç amb 
l’objectiu d’estendre la cul-
tura de la sostenibilitat turís-
tica a les empreses i serveis 
turístics de les comarques de 
Barcelona i implementar una 
gestió més sostenible en tots 
els agents d'una destinació 
turística.

En total són 245 les empre-
ses i serveis de la demarcació 
de Barcelona que s'han ad-
herit al compromís de soste-
niblitat Biosphere 2017. 
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a porta: deixar
la nansa endavant!

Quan deixeu el cubell de l'orgànica davant 
de casa, recordeu que quedi ben tancat, 
amb la nansa cap endavant perquè la tapa 
quedi travada. Si es deixa cap amunt o a la 
part del darrere del cubell es pot obrir i els 
animals hi poden tenir accés i escampar 
les escombraries per la vorera.

Agraïm als veïns el seu compromís en 
l’aplicació del sistema de recollida porta 
a porta que està donant molt bons resul-
tats. Podeu recollir el calendari amb tots 
els dies de recollida de cada fracció per tot 
l’any a les oficines municipals. Participar 
en la recollida selectiva de residus, fent el 
primer pas en la separació de les deixalles 
a la llar, és un gest cívic que contribueix a 
la preservació de l’entorn. Els residus són 
aprofitables a través del seu reciclatge i 
recuperació, esdevenint un recurs en lloc 
d’un residu i aportant beneficis tant ambi-
entals com socials per a tothom.

Calendari de recollides
Dilluns i divendres: multiproducte.
Dimarts, dijous i diumenge: cubell fracció 
orgànica, en bossa a part a sobre el cubell: 
bolquers i compreses. També es poden treure 
restes de jardí dins el cubell (si no us hi caben, en 
podeu demanar un de més gran a l’Ajuntament).
Dimecres cada quinze dies: cubell fracció resta.
Els dissabtes no hi ha recollida.
Horari: les deixalles s’han de treure al carrer 
entre les 8 i les 10 de la nit.
Andròmines: dos cops al mes. Cal trucar a 
l’Ajuntament.
Restes de jardí i brancada: primer dilluns de 
cada mes.
Deixalleria mòbil: segon divendres de cada mes.
Envasos de vidre: en els contenidors situats a 
la via pública.

Primera valoració
del sistema de recollida
porta a porta
El nou sistema de recollida porta a porta ja funci-
ona plenament integrat al municipi. Des de la seva 
implantació, el 19 de novembre de l’any passat, el 
sistema ha anat millorant de manera exponencial. 
L’Ajuntament ha estudiat i valorat cada problemàti-
ca per a una millor adaptació als costums dels ve-
ïns. El porta a porta representa un benefici clar per al 
municipi en tots els sentits i també per al medi am-
bient. A finals de desembre ja es tenien els primers 
resultats de la recollida de les diferents fraccions. I 
són resultats molt bons per ser tot just el principi de 
la implantació. El total de reciclatge de les diferents 
fraccions ha passat d’un 45% el desembre del 2016 
a un 75% el desembre del 2017. Pel que fa a les 
diferents fraccions l’evolució és molt satisfactòria:

  Desembre 2016    Desembre 2017
Fracció   T/M       %   T/M       %
Rebuig 46,44 49,55 11,89 19,25
Orgànica 18,86 20,12 23,52 30,08
Multiproducte 22,23 23,72 20,75 33,60
Vidre   6,20   6,61   5,60 89,07
Total tones 93,73 100,00 61,76 100,00
(T/M: Tones al mes)

Encoratgem a tothom a seguir aquesta evolució tan 
positiva. Recordeu que per qualsevol dubte sobre el 
funcionament del sistema us podeu adreçar a l’Ajun-
tament, al regidor de Medi Ambient, Lluís Solanas.

SÍ

NO
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La nova àrea d’aportació de 
residus ja està enllestida. 
Aquest espai cobert i habilitat 
amb llum i càmeres de grava-
ció està situat a l’aparcament 
central de la zona industrial 
(carrer de la Indústria). L’àrea 
d’aportació disposa de con-
tenidors diferenciats per tal 
que s’hi dipositin els residus 
correctament separats per 
fracció amb total comoditat 
i seguretat. Està destinada 
especialment a les persones 
dels masos disseminats i als 
residents de caps de setma-
na. Actualment està oberta de 
forma temporal, de les 10 del 
matí a les 8 del vespre.

En unes setmanes es tanca-
rà la porta i només s’hi podrà 
entrar amb unes targetes d’ac-
cés, que al tancament d’aquest 
número de Vilatorta s’estaven 
apunt de repartir. Les normes 

Uns vàndals cremen diversos 
cubells d'escombraries
La nit del diumenge 11 de fe-
brer es van produir diversos 
actes vandàlics amb la cre-
ma intencionada de diversos 
cubells d’orgànica en el nucli 
històric. El cas més greu va 
ser a can Valls, on el foc i el 
fum van afectar seriosament 
la porta i la façana. Aquests 
fets vandàlics són inadmis-
sibles i denoten una falta de 
civisme per part dels autors. 
Des de l’Ajuntament ho de-
nunciem públicament i volem 
recordar a tots els veïns la im-
portància de controlar i fins i 
tot denunciar personalment 
aquests delictes, ja que en al-
guns casos com ara aquest, 
poden representar un risc per 
als habitatges i les persones 
que hi viuen. L’Ajuntament ha 
fet investigacions per desco-
brir-ne els culpables.

d’ús són molt clares: es de-
mana que es mantingui l’es-
pai net i endreçat i que no es 
deixin bosses fora dels conte-
nidors ni s’hi dipositin residus 
que no siguin d’orgànica, mul-
tiproducte o resta. Tampoc es 
poden deixar escombraries 

fora del recinte. El sistema de 
càmeres que s’hi ha instal·lat 
prevé el mal ús de l’àrea. Des 
de l’Ajuntament demanem la 
implicació de tothom per tal 
que el sistema resulti modèlic, 
com correspon al nostre mu-
nicipi.

També volem recordar la 
necessitat de treure les di-
ferents fraccions en els re-
cipients corresponents, ben 
endreçats de manera que 
ocupin poc espai a la vorera i 
situats en llocs on no privin el 
pas de vianants.

L'operadora de telecomunica-
cions de proximitat Goufone 
també ofereix serveis de fibra 
òptica al municipi de Sant Ju-
lià, a més de l'operadora Vila-
torta Fibra. Goufone està en 
fase d’expansió i és present 
a diverses comarques de Ca-
talunya. Els serveis d’Inter-
net d’aquesta empresa estan 
construïts sobre el projecte de 
Xarxa Oberta de la Fundació 
Guifinet: Xarxa oberta, lliure i 
neutral (XOLN), mancomuna-
da per diferents entitats. 

Goufone: tel. 93 390 05 16
osona@goufone.com

Vilatorta Fibra: tel. 93 198 83 00 
hola@vilatortafibra.net

Goufone també 
ofereix serveis
de fibra òptica
a Sant Julià
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calenta del
pavelló
El pavelló ja disposa d’un nou 
acumulador d’aigua calenta 
de 1.000 litres que compleix 
la normativa de prevenció i 
control de la legionel·losi i 15 
noves aixetes termostàtiques 
antivandàliques a les dutxes 
dels vestidors. Del vell acu-
mulador se’n van extreure 80 
quilos de calç, la qual cosa 
impedia el bon funcionament 
del sistema d’aigua calenta. 
Les aixetes tampoc funciona-
ven per la mateixa causa. Tant 
l’acumulador com les aixetes 
estaven obsolets i dificulta-
ven el funcionament normal 
de l’equipament. La compra i 
instal·lació dels nous aparells 
ha tingut un cost de 9.147 eu-
ros. L’Ajuntament espera que 
tots aquests nous elements 
puguin prolongar la seva vida 
útil gràcies al descalcificador 
que l’any 2016 es va instal-
lar al sistema d’aigua del pa-
velló, i així amortitzar el cost 
d’aquesta inversió.

Reparació de voreres
i construcció de passos
de vianants adaptats

Seguint el pla establert, el servei de manteniment municipal 
està fent reparacions de voreres als carrers de les Roques, Call-
detenes, Vicenç Foix i zones puntuals de l’Albereda. Les obres 
consisteixen en la substitució dels escocells dels arbres que 
aixequen el paviment i el formigonatge i reposició de panot. 
Aquestes actuacions encara no estan acabades perquè es trac-
ta d’una zona molt àmplia i es va fent segons la disponibilitat 
dels Serveis Municipals. També s’han creat dos passos de via-
nants amb les vorades adaptades amb guals a les avingudes de 
Puig i Cunyer i Jaume Balmes, paral·lels al carrer Calldetenes, 
amb l’objectiu de facilitar un itinerari més segur de la zona del 
Centre i del Solà a l’escola Bellpuig. Igualment s’estan creat dos 
nous passos de vianants adaptats més al carrer de l’Albereda 
(al costat de la cabina de l’ONCE) i a mitja alçada del carrer de 
Núria. Aquests passos en una de les zones comercials del po-
ble han de permetre millorar la circulació de persones amb ca-
dires de rodes, persones grans i cotxets per les voreres. Aques-
tes obres tenen un cost d’11.528,40 euros. Des de la regidoria 
d’Urbanisme es vol que la via pública de la població sigui més 
amable i millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat 
reduïda o dèficits sensorials. Un objectiu ambiciós, que no per 
això s’ha de deixar d’aconseguir.

Nous espais per al material
de Reis, quadres i terrissa
El magatzem del Servei de Manteniment municipal disposa de 
dos nous espais de 24,5 i 30 metres quadrats per a les col·lecci-
ons d’obres pictòriques i peces de terrissa i per al material de la 
cavalcada de Reis. Els tancaments d’aquests àmbits són de pla-
dur i estan situats en els altells del magatzem. Disposen d’arma-
ris i prestatgeries per tenir tot el material guardat amb les degu-
des condicions. L’organització de l’espai i endreça dels elements 
ha comptat amb la col·laboració de Mia Molist, Climent Villegas, 
Quico Saiz, Toni Altimiras, Èrica Gilabert i Nil Puigivila. Les obres 
es van fer el mes de gener passat entre diverses empreses i el 
Servei de Manteniment i han tingut un cost de 6.000 euros.

Un Saló
de Nadal
sorprenent
Més de 500 nens i nenes van 
passar pel Saló de Nadal, que 
aquest any arribava a la dot-
zena edició. El Saló es va fer 
els dies 28, 28 i 30 de desem-
bre, coincidint amb un dia del 
cap de setmana. Enguany, a 
més dels inflables, tallers i la 
ludoteca de cada any, es van 
fer tallers d’elaboració de ga-
letes i es va instal•lar una pista 
d’escalèxtric a la sala d’enti-
tats. Totes les activitats pro-
posades van tenir molt bona 
participació.
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els actes de celebració del patró de la parròquia
Tot i que la data és el dia 9 de gener, la commemoració de Sant 
Julià es va fer durant el cap de setmana següent -els dies 13 i 
14. A més de la missa solemne dedicada al patró, amb el cant en 
llatí del compositor Ramon Victori, es va fer una sessió de cine-
ma amb la projecció de la pel·lícula Heidi. L’exposició d'enguany 
es va fer a ca l'Anglada i va ser dedicada a l'antiga emissora de 
ràdio i va mostrar l’aparell emissor construït per Jaume Carrera, 
guions, llista de subscriptors, dedicatòries, discos, fotografies i 
els documents de l’ordre de tancament de l’emissora. En l’acte 
d’inauguració hi van assistir els fills i nets de Jaume Carrera i di-
verses persones que hi van col·laborar com a locutors i ajudants. 
L’exposició va servir com a colofó final del treball “Aquí, Ràdio 
Sant Julià de Vilatorta”, realitzat per Txell Vilamala i Carles Fiter i 
materialitzat en un documental en format DVD que va ser presen-
tat en el pregó de la Festa Major de l’any passat. . 

S'instal·len portes d’aïllament
acústic al consultori
Per tal de garantir la privacitat i confidencialitat de les consultes 
del Consultori Local, l’Ajuntament ha substituït les portes d’en-
trada dels consultoris i les de comunicació interior per portes 
homologades, amb aïllament acústic i acabat lacat. El canvi s’ha 
fet durant els mesos de febrer i març. Ha tingut un cost de gaire-
bé 16.500 euros i ha comptat amb una subvenció de la Diputació 
de Barcelona per un import de 6.643,11 euros.

Primera Setmana de la Gent Gran
Coincidint amb l’Homenatge a la Vellesa que es fa anualment, 
l’Ajuntament presenta la Setmana de la Gent Gran. Aquesta pro-
posta es farà del 4 al 10 de juny, proposa actes i activitats d’àm-
bits diversos per a cada dia de la setmana —cuina, gimnàstica, 
música, sortides, xerrades, etc. i es clourà el diumenge dia 10 
amb el 23è Homenatge a la Vellesa. 

L'Ajuntament ofereix bonificacions
als majors de 65 anys i als
discapacitats pel transport públic
Amb la voluntat de fomentar la mobilitat de les persones grans 
i de les persones amb discapacitat, l’Ajuntament va endegar el 
2017 un pla per facilitar l’accés al transport públic amb des-
comptes a la T-10 per viatjar fins a Vic. Recordeu que els majors 
de 65 anys i per les persones que tinguin reconeguda una dis-
capacitat superior al 33% tenen una bonificació amb la targeta 
T-10 d’una zona. Aquest 2018 té un cost de 10,20 € pel públic 
general. Els qui formin part d’aquests col•lectius la poden recollir 
a l’Ajuntament per un cost de 5 €.

Limitació de
velocitat al carrer 
de la Mercè
El mes de febrer passat es va 
instal·lar un senyal de circu-
lació prohibida a més de 30 
quilòmetres per hora al carrer 
de la Mercè. Aquest carrer és 
de direcció única de pujada i 
darrerament s’hi han detectat 
vehicles que circulen a velo-
citat excessiva, sobretot els 
que hi passen per accedir a 
la zona del camí de Puigsec 
i Campsalarga. En ser un car-
rer de poca amplada, amb 
les voreres molt estretes, els 
conductors han d’aprendre 
a moderar-hi extremadament 
la velocitat per respectar els 
vianants que surten dels ha-
bitatges o que circulen pel 
carrer.

Des de l’Ajuntament es 
demana circular-hi a poc a 
poc per tal de respectar la 
seguretat, la tranquil·litat i la 
convivència dels veïns. Tam-
bé es recorda que segons 
el Codi de Circulació en els 
llocs urbans on no hi senya-
lització els vehicles no es pot 
circular a més de 50 quilò-
metres/hora.
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Una gran cavalcada per rebre els Reis a Sant Julià
Com cada any el 5 de gener al 
vespre, Sant Julià va organit-
zar un gran acte per rebre els 
Reis Mags d’Orient. Eren les 7 
de la tarda quan una comitiva 
de 130 patges que acompa-
nyaven Melcior, Gaspar i Bal-
tasar arribava per la carretera 
de Vilalleons.

Els tres reis van desfilar pels 
carrers del centre del poble 
fins a l’ermita de Sant Roc, on 
van fer la tradicional ofrena al 
pessebre vivent protagonitzat 
per infants. Després es va fer 
la rebuda de Ses Majestats al 
pavelló municipal, on cada rei 
va fer un discurs adreçat a tots 
els nens i nenes que els escol-
taven amb la il·lusió que tots 
els infants viuen aquesta nit 
màgica. Seguidament van re-

L’Aula de Musica de Sant Julià de Vilatorta tor-
narà a sortir al carrer amb les Caramelles In-
fantils, el proper diumenge de Pasqua. Aquest 
projecte que neix amb la clara voluntat d’arri-
bar a tots els infants i joves del municipi, ofereix 
l'oportunitat de participar d'una de les tradici-
ons més nostrades. Les Caramelles infantils 
van sorgir amb la clara voluntat de compartir 
musica, coneixements i costums, i fer partícips 
el major nombre de cantaires possible. L’Aula 
de Musica és el motor d'aquesta iniciativa que 
compta amb el suport de l’Ajuntament.

Enguany, les Caramelles infantils comença-
ran el seu recorregut a les 11 del matí passant 
pels carrers més cèntrics del municipi, per aca-
bar acompanyant a les Caramelles del Roser en 
el tram final de la diada. 

partir els regals de la campa-
nya “Reis de prop” i finalment 
tothom se’n va anar a casa a 
dormir per deixar treballar els 

patges i els Reis Mags durant 
tota la nit. Gràcies a tothom 
per fer una cavalcada tan viva 
i participativa!

Les Caramelles infantils
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Moviment demogràfic
Entre l’1 de desembre i el 15 de març
Naixements 
Jana Lleonart Pérez 28/06/2017
Mia Ramis Amblàs 04/12/2017
Ona Ramis Amblàs 04/12/2017
Mia Llobet Morera 29/12/2017
Nour Jebbari 30/01/2018
Aran Saiz Company 07/02/2018
Alba Rovira Tienda 08/02/2018
Abril Font Clarà 08/03/2018
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Pere Planas Prat (99) 05/11/2017
Jesús Rodríguez Arcusa (87) 13/11/2017
Joan Cotilla Álvarez (71) 15/11/2017
Ramon Grau Subiranas (87) 31/12/2017
Agustí Farrés Puntí (63) 07/01/2018
Adriana Balasch Capelleras (72) 24/01/2018
Rosa Peris Llunell (82) 24/02/2018
Ignasi Cruzate de Palau (65) 27/02/2018
Santi Riera Subirachs (82) 11/03/2018
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 34 Baixes padró 39
Naixements   7 Defuncions      9
Habitants a 12 de març de 2018: 3.135
(1.542 homes i 1.593 dones)
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Les dones, protagonistes del Nadal en Vers
En veu de dona era el títol 
de la setena edició del Nadal 
en Vers, que es va fer el diu-
menge 24 de desembre en un 
marc privilegiat: el castell de 
Santa Margarida. Amb el caliu 
de la llar de foc com a acom-
panyant, vuit rapsodes -Anna 
Garcia, Sílvia Rodríguez, 
Montse Reina, M. Dolors Far-
rés, Montserrat Llorens, Ro-
ser Iborra, Maria Isern i Aina-
ra- van recitar poemes de vint 
poetesses dedicats al Nadal, 
la majoria inèdits i fets expres-
sament per a l’ocasió. Tots 
amb el denominador comú 
de la feminitat i d’haver sor-

Commemoració del Dia de la Dona Treballadora
El dijous 8 de març passat 
l'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta va organitzar el pri-
mer dels dos actes previstos 
per celebrar el Dia Internaci-
onal de la Dona Treballadora. 
L'acte,  que es va fer al Casal 
d'Avis i va comptar amb l'as-
sistència d'una quarantena de 
persones, va consistir en una 
tertúlia reservada exclusiva-
ment a les dones del municipi. 
Cinc dones amb trajectòries 
notables tant al municipi com 
a nivell personal van explicar 
la seva experiència vital. Es 
varen generar diferents de-
bats a l'entorn del paper de la 
dona a la societat, a la famí-
lia i com a individu. Les dones 
participants van ser Conxita 
Morell (primera dona regidora 
de l'Ajuntament de Sant Julià), 
Montse Piqué (regidora d'ur-
banisme i serveis), Pura Pérez 
(exjutgessa de Pau), Cristina 
Birosta (mare de quatre fills 
i mestra de la llar d'infants), 
Carme Cuiné (mare de tres 
filles i empresària) i Meritxell 
Vilamala (periodista i modera-
dora del col·loqui). 

Aprofitant l'acte, des de la 

tit de la ploma d’escriptores 
com Núria Dalmases, Noemí 
Morral, M. Àngels Anglada, M. 
Dolors Farrés, Anna Maluquer, 
Anna Miralpeix, Roser Iborra, 
Montserrat Llorens i Coloma 
Prat, entre altres. 

Per la ment dels especta-
dors hi van desfilar Nadals 
convencionals, reivindicatius, 
d’enyor, de famílies felices, de 
nens que fugen de la guerra, 
de lluita contra la violència 
de gènere i, fins i tot, de re-
cords pels presos polítics. El 
darrer va ser una composició 
en èuscar, escrita per Maddi 
Imaz, que precisament evoca-

va els sentiments de qui pas-
sa el Nadal entre reixes. “Les 
cadires resten buides a casa 
de molta gent”, deia el primer 
vers. Aquest poema posava 
punt final a un acte que també 
va ser d’homenatge a la des-
apareguda Pilar Cabot. Lluís 
Badosa, director artístic del 
Nadal en Vers, recordava la 
implicació de Cabot: “Sempre 
havia col·laborat amb nosal-
tres”. L’acte, una cita nadalen-
ca que reivindica la poesia 
any rere any, va comptar amb 
l’acompanyament musical de 
les violinistes Núria Freixanet i 
Anna Ausió.

Regidoria de Joventut i Igual-
tat de l'Ajuntament es va in-
formar a les dones assistents 
que al llarg de l'any s'elabora-
ria un protocol d'assetjament 
sexual en l'espai públic per tal 
d'implementar-lo en un futur 
al municipi. 

Durant l'acte es van repar-
tir uns pins reivindicatius i va 
finalitzar amb un pica-pica i 
amb l'entrega de rams a les 
cinc protagonistes de la tertú-
lia. L'ambient de la trobada va 
ser molt proper i càlid i totes 
les dones assistents van valo-
rar l'acte com a molt positiu. 

El dissabte 10 de març 
es va fer el segon acte que 
consistí en una obra de tea-
tre amb la companyia Aver-
lasailas, amb l'obra FM/AM 
Freqüències modulades vs. 
Agressions masclistes Aques-
ta obra és especial ja que es 
basa en la metodologia del 
teatre de l'oprimit en què el 
públic passa a ser part activa 
de l'espectacle amb la inten-
ció de crear debat i reflexionar 
sobre el tema que s'hi presen-
ta. L'obra es va poder veure al 
Saló Catalunya i l'entrada era 
gratuïta.
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MONTATGE DE  

PNEUMÀTICS GRATUÏT 

Manteniment: Olis, filtres, frens, pneumàtics
Màquina de diagnosi d’última generació
Vehicle de substitució gratuït
Recollida i entrega vehicle a domicili

I ara també,
concessionari oficial:
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Per celebrar el Carnaval com 
cal, el Rei Carnestoltes es va 
passejar pels carrers del po-
ble el dissabte 10 de febrer 
passat acompanyat d'una rua 
formada per més de 300 per-
sones disfressades i quatre 
colles i carrosses. El punt cul-
minant de la disbauxa va ser 
la plaça de Catalunya on tots 
els participants desfilaren per 
una passarel·la imaginària. 

Per segon any consecu-
tiu es van premiar les millors 
propostes. El jurat, format pel 
Rei Carnestoltes d'aquest any 
Pep Gilabert, Fèlix Chavanel, 
Eduard Morató i Cris Suñen, 
va atorgar els següents pre-
mis:
Millor carrossa:

Els escuraxemeneies.
Millor comparsa: 17 Giga's.
Els més marxosos:

Bola de Drac. 
El premi a la millor disfressa i 
el Rei Carnestoltes del proper 
2019 va ser per a l'Esteve Car-
rera que anava disfressat de 
Felix Baumgartner, el primer 
ésser humà que va trencar la 
barrera del so en caiguda lliure 
saltant des de gairebé 40.000 
metres d’alçada. El jurat va 
valorar molt positivament tots 
els grups i disfresses partici-
pants, i com a agraïment va 
oferir xocolata desfeta i melin-
dros per a tothom. El Carnaval 
d’enguany va estar organitzat 
per les AMPA i les entitats del 
poble amb la col·laboració de 
l'Ajuntament. 

Els vilatortins han dipositat 
12.720 quilos de roba en els 
tres contenidors que hi ha al 
nostre municipi —al carrer de 
Sant Ponç, a l’aparcament del 
Perer i a l’aparcament de l’avin-
guda Balmes-. L’entitat que 

Recollits 12.720 quilos de roba usada el 2017
gestiona el servei, l'Associació 
Tapís, va fer un total de 159 
buidatges. Aquest material es 
tria i es selecciona per vendre 
a El Fil, la botiga de roba de 
segona mà que té l’associació. 
Amb la gestió de la roba reco-

llida es fa possible crear llocs 
de treball per a col·lectius en 
risc d’exclusió social i garan-
tir l’entrega social de roba per 
a famílies en risc d’exclusió. 
Durant el 2017 Tapís ha donat 
feina a 13 persones. 
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e Mor el germà
claretià
Jaume Vergés

El dia 19 de gener passat morí a 
Barcelona als 81 anys el germà 
claretià Jaume Vergés i Espinàs. 
El germà Jaume Vergés era fill del 
nostre poble, i conegut a la par-
ròquia de Sant Julià per dirigir els 
cants durant la missa en nombro-
ses ocasions. Però la seva acció 
es va estendre a moltes altres po-
blacions: a Solsona, per exemple, 
on la població el va nomenar fill 
adoptiu per iniciativa popular. 

Nascut a Sant Julià el 13 de 
maig de 1936 va ingressar al se-
minari dels claretians a l’edat de 
setze anys. Entre altres destinaci-
ons va estar a les comunitats de 
Vic, Sallent i Solsona. Bona part 
del seu servei pastoral va ser a la 
comunitat claretiana de Solsona 
de la qual va formar part de 1968 
a 1981. La trajectòria espiritual del 
germà Vergés està marcada per la 
dura experiència que va viure de 
petit. Durant la guerra van matar 
el seu pare i tres familiars més. 
Amb tres anys, va tenir una caigu-
da que li partí l’esquena i el va fer 
passar deu anys immobilitzat en 
una llitera. Jaume Vergés va ser 
enterrat al cementiri de Montjuïc 
de Barcelona, en el pavelló dels 
germans Claretians, i el dia 25 
de gener se li va dir una missa en 
record al temple de Sant Antoni 
Maria Claret de Vic, en la qual as-
sistiren familiars, amics i l’alcalde 
de Sant Julià, en representació de 
l’Ajuntament.

L'‘Skatepark’ de Sant Julià, a YouTube

El vídeo es titula “El millor skatepark està situat en mig del 
no-res” i és en castellà. L’skater Francesc Boix descobreix 
l'skatepark de Sant Julià i el qualifica com un somni fet rea-
litat per a qualsevol aficionat de l’skate. El vídeo, que té una 
durada de 10,49 minuts, sintetitza tota una jornada d’exerci-
cis i pràctiques i descriu la instal·lació com la millor de totes 
les que ha visitat. Fins a finals de febrer la producció havia 
aconseguit més de 28.000 visualitzacions. Francesc Boix és 
un youtuber que té més de 52.000 seguidors i 140 vídeos 
amb un total de 4.100.000 reproduccions. Podeu veure el 
vídeo a YouTube: “El mejor skatepark está en medio de la 
nada!?”

El Gallaret, un nou habitatge
turístic al centre del poble

El nou habitatge d'ús turístic, regentat per Josep Mas Soy, 
és un allotjament que té capacitat per a 6 persones i es troba 
situat a l'avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, núm. 
19, 1r.  L’allotjament té tres habitacions grans, totes amb llit 
de 180x190 amb llençols i fundes; dos banys amb plat de 
dutxa, sabó i tovalloles; sala d’estar amb televisió, sofàs, si-
llons, moble llibreria i una cuina equipada amb forn elèctric, 
fogons, nevera, rentaplats, microones, torradora de pa, ca-
fetera, plats, utensilis i una taula per a 8 comensals. Per més 
informació podeu trucar al telèfon 650 064 826 o enviar un 
correu electrònic a: pepmsgi@gmail.com.
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eLa Mulata fa ‘stage’ a Sant Julià

La banda de mestissatge llatinocatalà La Mulata ha triat Sant 
Julià de Vilatorta per preparar el xou que presentarà aquesta 
temporada. La banda, formada a Barcelona, ha estat assajant 
al Saló Catalunya el directe que tocarà durant la propera tem-
porada, amb el nom de Tour 2018. L’stage es va fer els dies 3 i 
4 de març passat.

D’entre les novetats, el nou directe conté noves cançons 
com Posa’m cremeta, que formaran part del proper àlbum en-
cara en procés d’elaboració. A més a més, La Mulata va parti-
cipar en l’acte “Música per la Llibertat”, organitzat pel Comitè 
de Defensa de la República de Sant Julià de Vilatorta que es 
fa cada diumenge a les 12 del migdia. La Mulata hi va aportar, 
en exclusiva, algunes de les novetats que la banda presentarà 
aquesta nova temporada.

El Casal de Sords de Barcelona visita Sant Julià
Vint-i-dues persones del Ca-
sal de Sords de Barcelona 
van fer una visita guiada per 
la Ruta de l’arquitectura de 
l’estiueig i de Miquel Pallàs 
el 16 de desembre passat. 
La visita va transcórrer amb 
tota normalitat, ja que aquest 
grup amb necessitats especi-
als va venir amb el seu propi 
traductor. La majoria d’ells no 
havien estat mai a Sant Julià 
de Vilatorta i els van sorpren-
dre el patrimoni del poble, i 
més concretament del conjunt 
noucentista del Casal Núria i 
del col·legi El Roser.

El dijous 15 de març l’ONG 
Cooperació Osona-Sahara 
va fer xerrada informativa per 
presentar el projecte "Vacan-
ces en Pau", que consisteix 
en acollir durant els mesos de 
juliol i agost a nens saharauis, 
d'entre 10 i 13 anys, per part 
de famílies catalanes, i com-
partir amb ells la vida familiar 
durant els mesos d’estiu. És 
precisament durant aquesta 
època que les condicions de 
vida en els camp de refugiats 
són especialment complica-
des ja que durant el dia se 
superen els  50 graus de tem-
peratura i els infants no tenen 
cobertes les necessitats bà-
siques com ara l’alimentació, 
l’aigua potable i l’atenció sa-
nitària.

Si esteu interessats us po-
deu posar en contacte amb 
COOOS telèfon 619 782 628. 
o a info@cooos.org.

Presentat el 
projecte “Vols 
ser una família 
d'acollida
aquest estiu?” 
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He sentit amb estupefacció 
que hi ha un projecte per ta-
llar els arbres de la Rambleta. 
Plataners quasi centenaris. 
Sembla que es vol urbanitzar 
el carrer i com passa sovint els 
arbres són els primers a caure.

A qui molesten aquest ar-
bres? A les poques torres 
d'estiuejants que hi ha al car-
rer, tancades la major part de 
l’any. A les seves piscines, si 
en tinguessin, que no ho sem-
bla? Als vianants que hi pas-
sen donada l’estretor de les 
seves voreres? No n’hi he vist 
mai cap. A la mitja dotzena 
de cotxes que surten del po-
ble per aquell carrer? Que no 
tenen alternatives: carrer Call-
detenes per baixar i Mossèn 
Cinto per pujar, per exemple?

Per desgràcia, tampoc tinc 
gaires arguments a favor. Jo 
diria que si durant dècades 
han conviscut amb el poble, 
com és que ara molesten? I 
també com a poc a poc anem 

La Rambleta, o els arbres no poden parlar

desfigurant la imatge del po-
ble que tants anys va costar 
construir i que tant agrada. 
Arguments romàntics, segu-
rament. Deuen pesar més els 
arguments econòmics. Pobres 
plataners, no estan de moda. 
Ombra a l’estiu i sol a l’hivern. 
Millor posar-hi uns arbres 
nous escarransits, que mai 
creixeran, i si pot-ser de fulla 
perenne, que no molestin.

Alternatives n’hi ha. Per 
exemple, aprofitar que es fa 

carrer de direcció única per 
ampliar les voreres respec-
tant els arbres. O una encara 
millor, convertir la Rambleta 
en el que el seu nom indica, 
elevant el paviment, restringint 
el trànsit als  veïns, i conver-
tir-la en un passeig de prioritat 
als vianants, com n’hi altres 
ben a prop. I amb algun banc 
per prendre la fresca a l’estiu. 
Com ja he dit, hi ha alternati-
ves ben a prop per a un cotxe.

Avui hi he passat i gairebé 
ploro de pena.

I si féssim una consulta po-
pular per veure què n’opina la 
gent?

I si us plau, no toqueu els 
plataners del meu carrer. En 
soc al·lèrgic, les seves fulles 
tapen els desguassos de la 
meva teulada, es fiquen dins 
de casa i embruten el carrer. 
Però no me’ls toqueu. Si us 
plau. Gràcies.

Joan Guàrdia Martínez
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aPer quedar retratats!

Santi Casademunt
(@CasademuntSanti)
1 març
Un grup nombrós de grues en formació 
perfecta ens van passar a saludar per Sant 
Julià de Vilatorta aquesta setmana en la 
seva ruta cap al nord. Safe trip i fins a la 
tornada!

Albert (@Albert_Planes)
27 febrer
Per impossibilitat transport mostres, avui a 
consultori de Sant Julià de Vilatorta, no hi 
haurà extraccions

CDR Sant Julià de Vilatorta
(@CDR_Vilatorta)
25 febrer
Un diumenge més ens trobem a Sant Julià 
per fer un concert per demanar la #Lliber-
tatPresosPolítics i el retorn del govern a 
l'exili

Creacció (@Creaccio)
19 febrer
#Sabies que els municipis amb més renda 
a #Osona són Gurb, Sant Julià de Vilatorta i 
El Brull? Consulta la nova #infografia 

Pau Comes (@paucomes)
15 febrer
El gran error del PP és desconèixer que 
la immersió va néixer a Santa Coloma de 
Gramenet, no a Sant Julià de Vilatorta. El 
fracàs serà sonat

Marc Costa
(@CostaTrachsel)
5 gener
Els Reis d'Orient arriben a Sant Julià de 
#Vilatorta. Esperem que portin molts regals 
per als nens i nenes, però també democrà-
cia, llibertat i justícia per a tothom... #UsVo-
lemACasa

Fenix Negre
(@FenixNegre)
22 desembre
Els municipis més independentistes (vots 
de JUNTSxCAT, ERC i CUP) 1r. l'Esquirol, 
2n. Santa Maria d'Oló i 3r. Sant Julià de 
Vilatorta #21D

Siguem flexibles com el bambú.
Que les inclemències del temps el vincle
fins a terra i tot seguit es torna a posar dret,
i torna a créixer després de cada nus.

Anna Sabaté

Vilatortins 
en xarxa @

A finals de la tardor passada es va pavimentar el 
camí d'Altarriba a la Quintana i algú el va voler 
estrenar abans d'hora. Què ho fa que els paviments 
de formigó siguin tan seductors com per deixar-hi 
la petja just acabats de fer? Desgraciadament als 
carrers del poble tenim tot un catàleg de petjades 
de gossos, gats, sabates, rodes de bicicleta i 
motos. Aquesta, però, és digna del passeig de la 
Fama de Hollywood. 

El racó de l’ikebana
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“La música és una part es-
sencial de la formació de la 
sensibilitat de les persones”, 
ens deies, Santi. D’aquesta 
manera ha estat com durant 
tots aquests anys has trans-
mès la passió per la música a 
les Caramelles del Roser.

Sempre buscant la perfec-
ció i amb el teu posat elegant, 
ens has donat entrada a cen-
tenars de peces musicals. 
Tot això amb la millor de les 
actituds: perseverança i ama-
bilitat. Per aquest motiu ets i 
seràs un referent de les Cara-
melles del Roser, com a direc-
tor musical i compositor, però 
sobretot com a persona. 

Sempre has estat molt 
amic dels teus amics i un con-
versador incansable. Conver-
ses que es donaven tant en 
excursions amb “Els camina-
dors” com en els esmorzars a 
Puig-l’agulla, entre altres.

Activista cultural i polític, 
has demostrat un grau d’im-
plicació, compromís i estima 
vers el teu país i poble. Has 
esdevingut així patrimoni de 
Sant Julià de Vilatorta i, so-
bretot, de les Caramelles del 
Roser.

No podrem agrair-te prou 
tot el que has fet per l’entitat 
i la paciència que has tingut. 
Tampoc podrem oblidar les 
anècdotes, tonades i totes les 
cançons que ens has ense-
nyat. El teu nom ressonarà en 
cadascuna de les caramelles.

Et trobarem molt a faltar. 
Moltes gràcies per tot.

Caramelles del Roser
Sant Julià de Vilatorta. 

13 de març de 2018

Caramelles del Roser Paraules
de comiat
per al
confrare
Santi Riera

La matinada del diumenge 11 de març passat va morir el nostre 
company i amic Santi Riera, als 82 anys, a causa d'una greu 
malaltia. En Santi, juntament amb en Manel Marsó, era el direc-
tor musical de les Caramelles del Roser, i entre el 2005 i el 2015 
també va ser president de la nostra entitat. Per a les Caramelles 
del Roser va compondre una desena de peces com ara l'Him-
ne dels Caramellaires, La Font Noguera, Cançó del terrissaire, 
El Castell, o Sant Llorenç del Munt, entre altres (totes amb lletra 
d'Anton Carrera). També va harmonitzar una dotzena de peces 
de caramelles d'autors locals, sobretot de Manel Balasch.

Els companys de les Caramelles del Roser li vam retre home-
natge posant sobre el taüt la seva capa i el seu barret, al costat 
d'una bandera catalana i un ram de flors. En l'emotiva cerimònia, 
que es va fer el matí del dimarts dia 13, com a cant d'entrada li 
vam dedicar els Goigs del Roser i durant l'acte cantàrem Cançó 
del bell indret, Rosa Vera i Som Vilatortins. Rosa Maria Ramírez, 
acompanyada del seu pare a l'harmònium, va interpretar el Cant 
de la Sibil·la. Com a comiat vam cantar Pujarem dalt dels cims, 
peça composta per en Santi, amb lletra de Martí Sunyol. Al final 
de l'acte Josep Fiter, president de l'entitat, va llegir unes parau-
les de record en nom de tots, les teniu a la columna lateral.

L'església parroquial va quedar petita per acollir la gran quan-
titat de companys i amics que el vam acompanyar en el darrer 
adéu.

Les Caramelles del Roser donem el més sentit condol a la 
família i anunciem que dedicarem la cantada del diumenge de 
Pasqua a la memòria d'en Santi. 

L'últim número de la revista L'Aurora de Clavé, editada per 
la Federació de Cors de Clavé, dedica a la memòria d'en San-
ti la publicació d'un reportatge sobre les Caramelles del Roser, 
elaborat a partir del seu llibre Les Caramelles del Roser de Sant 
Julià de Vilatorta en el context caramellaire dels Països Catalans.

Mor Santi Riera Subirachs,
director, compositor i
expresident de les Caramelles
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El diumenge 1 d'abril proper, 
les Caramelles del Roser sor-
tirem a cantar pels carrers del 
poble i dedicarem la diada de 
Pasqua al nostre company i 
director musical Santi Rie-
ra, recentment traspassat. 
A més dels Goigs del Roser, 
també cantarem aquestes 
peces del nostre repertori:
 
Quatre-cents anys, amb lle-
tra de Núria Dalmases i mú-
sica de Manel Rodríguez. És 
una sardana a tres veus, com-
posta l’any 1989 i estrenada el 
1990.

Som caramellaires, amb lle-
tra de Xevi Pona i música de 
David Rodríguez. Havanera a 
tres veus, composta el 2010 i 
estrenada el 2011.

Gentil Adriana, amb lletra i 
música de Manel Balasch. 
Aquesta sardana a dues veus 
és una composició de l’any 
1946, estrenada a l’Argentina 
el 1965 i a Sant Julià de Vila-
torta el 1984.

Rosa Vera, amb lletra d’Anton 
Carrera i música de Santi Rie-
ra. És una sardana a tres veus, 
composta el 1994 i estrenada 
el 1995.

Som Vilatortins, amb lletra 
de Josep Suñé Bonan i músi-
ca de Manel Suñé Cervián, és 
la peça amb més càrrega sim-
bòlica de la música vilatortina. 
És un sardana a tres veus, 
composta i estrenada l’any 
1947, reestrenada el 1977 i 
tornada a cantar novament el 
1996.

Adéu-siau, amb lletra i mú-
sica de Manel Balasch, és un 
vals a dues veus compost el 
1980 i estrenat el 1986. És la 
peça de comiat de totes les 
cantades de caramelles.

“Dedicarem la cantada del diumenge
de Pasqua Florida al nostre company Santi Riera”

De 9 a 10 del matí: plaça de l' Ajuntament, c. de la Mercè, pl. 
Francesc Macià, c. de la N'Anna Xica, c. del Montseny i pl. Major.

De 10 a 11: c. del Pont, c. del Rector Roca, c. de la Font, av. 
Sant Jordi, c. del Centre, c. Matagalls, c. Coll de Romagats i c. 
Puig-l’agulla.

D'11 a 12: c. de Núria, c. de l'Albereda, av. Balmes i c. Sant Roc.

A les 12 del migdia tenim previst participar en la trobada “Música 
per la llibertat”, l’acte de suport als presos polítics i exiliats que 
organitza el CDR cada diumenge a les 12 del migdia, a la plaça 
de Catalunya.

A l’església, després de la missa de les 12, cantarem els Goigs 
del Roser i una selecció de peces, juntament amb el cors infantils 
i la coral Cants i Rialles. La cantada de cloenda serà a la plaça de 
l’Ajuntament, seguida del sorteig de la mona de Pasqua.

Animem a tots els vilatortins i també als nouvinguts i visitants que 
participin d'aquesta diada. Convidem, sobretot, al jovent que s’hi 
integrin per tal de mantenir viva la tradició i la cultura del nostre 
poble.

Us desitgem molt bona Pasqua!

Itinerari
de carrers
i horari
aproximat
per on passaran
les Caramelles
del Roser,
el diumenge
de Pasqua:
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Una plaça Major engala-
nada especialment per a 
l’ocasió acollirà l’acte cen-
tral del 41è Aplec Carame-
llaire, en el qual participa-
ran set colles d’arreu del 
país i de la Catalunya Nord, 
amb un repertori molt am-
pli i variat de caramelles. 
S’interpretaran peces com 
ara A Montserrat, La dan-
sa de Castellterçol, Cant 
del poble, Un cant festiu i 
Tossa bonica, entre altres. 
Des de l’any 2016 l’Aplec 
Caramellaire de Sant Julià 
de Vilatorta compta amb 
l’especial col·laboració i 
implicació de la Federació 
de Cors de Clavé i el seu 
president, Josep Cruells, i 
la junta de l’entitat, que fa-
cilita el contacte i les ges-
tions amb les corals. Al ser 
un aplec en el qual es con-
viden expressament unes 
colles concretes, l’Ajunta-
ment els ofereix l’esmor-
zar i el dinar, que és gratuït 
per als cantaires i a preu 
de cost per als acompa-
nyants. També se’ls abo-
na el 50% de l’import del 
desplaçament, si es fa en 
autocar. 

La joia de la Pasqua de 
resurrecció, la primave-
ra, el galanteig, les flors, 
els ocells, el despertar de 
la natura... són temes re-
currents en moltes com-
posicions de caramelles. 
D’aquests elements, en-
guany s’ha escollit unes 
caderneres com a imatge 
de l’aplec. A més de ser 
reproduït en els cartells, a 
la portada del llibret i en els 
plats de ceràmica comme-
moratius, aquest leitmotiv 
també serà present a la 
plaça Major com a espai 
escènic de la trobada. 

Les set colles participants 
Coral L’Alzinar, de Masquefa
Societat Coral el Penedès, de Vilafranca del Penedès
Societat Coral a Intimitat, de Gelida
Caramelles de Begues, de Begues
Coral Solstici, de Perpinyà
Coral Cants i Rialles, de Sant Julià de Vilatorta
Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta

Programa del 41è Aplec Caramellaire
De 9 a 10 matí:

Arribada de les colles a la plaça de l’Ajuntament 
(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 convidades 
cantaran una caramella)

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

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

A continuació:
Sobretaula

A les 5 de la tarda:
Comiat amb el Cant dels Adéus 

El 41è Aplec Caramellaire
Diumenge 8 d'abril

Xevi Pona 
ha dissenyat 
unes caderneres 
com a imatge de
l'Aplec d'enguany. 
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A finals del mes de maig proper es farà 
la Fira del Tupí, que enguany arriba a la 
10a edició. Seran els dies 26 i 27 quan 
el nucli urbà de Sant Julià es transfor-
marà per acollir les parades dels terris-
sers i ceramistes vinguts d’arreu. A dos 
mesos vista, s’està acabant de perfilar 
la programació especial del 10è aniver-
sari, de la qual destaquen diverses pro-
postes: 

‘La pluja, l’aigua, la terra i el fang’, 
de la companyia Artristras Teatre. La 
inauguració festiva de la fira es farà 
amb aquest espectacle de carrer que 
evoca els elements clàssics de les qua-
tre formes conegudes de la matèria (ai-
gua, terra, aire i foc) i que es presenten 
en forma de pluges de colors -blava 
d’aigua i vermella de foc, entre altres- i 
que juntament amb l’aire converteixen 
la terra en fang. A partir d’aquí es de-
senvolupa una acció on hi apareixen 
éssers fantàstics músics, bestioles i el 
Geni de la Natura.

‘Fire of imagination’, de la companyia 
Fanglina i el ceramista Sergi Pahissa. 
Un espectacle piroteatral, una perfor-
mance amb forns de fantasia i foc

‘Testus’, d’Ernest Martínez. Una acció 
participativa artística pública-directa 
amb la finalitat de crear música de ma-
nera col·lectiva i en viu. Permet la in-
teracció arcaica entre les persones i la 
terra a través de la terrissa, en la forma 
i sonoritat del test.

Hackató. Un esdeveniment on tres 
grups multidisciplinaris hauran d’enca-
rar el repte de dissenyar una estratègia 
producció i comercialització de les pe-
ces sorgides en el projecte I+T (inno-
vació + tradició) dels últims anys. En 
acabar hi haurà una sèrie de presen-
tacions en què cada grup mostrarà el 
seu treball amb propostes concretes.

Obra col·lectiva. Elaboració d'un mu-
ral de fang amb la imatge del logo de 
la fira. Aquesta proposta serà oberta a 
la participació de tothom.

10a Fira del Tupí
26 i 27 de maig

A més d’aquestes iniciatives i dels estands comer-
cials, també hi hauran els actes i activitats habitu-
als que han donat identitat pròpia a la Fira:

Mostres: 
-Exposició retrospec-
tiva dels projectes I+T 
(innovació més tradició)
-Exposició monogràfica
dedicada a l’obra de 
Joan Capdevila (l’últim 
terrisser de Sant Julià)
-Mostra retrospectiva
de les peces
guanyadores dels
concursos de ceràmica
-Exposició de les 
obres del 27è Concurs 
de pintura ràpida 

Feines:
-Taller de ceràmica
-Demostració de l’ofici 
de ceramista i terrisser 
treballant a la roda

Gastronomia:
-Xocolatada popular
-Mos del Tupí

Audiovisuals:
-Reportatge dels 10 anys 
de la Fira del Tupí
-Audiovisuals sobre ceràmica

Concursos:
-Cuina Vilatortina de cassola
-27è Concurs
de pintura ràpida
-Fotos Instagram

Per a infants:
-Ludoteca
-Animació infantil

Visites guiades, tu-
risme i vistes:
-Ruta de l’Aeròdrom
de  Vilatorta
-Ruta de l’arquitectura
d’estiueig i de Miquel Pallàs
-Trobada d’autocaravanes
-Vista panoràmica des
del terrat de ca l’Anglada

Irene
Matarrodona

és l'autora
del cartell
i la imatge

corporativa
de la Fira
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El Consorci de l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona compleix 20 anys
El 29 de gener de 1998, el Ple 
de la Diputació de Barcelona 
adoptava l’acord d’aprovar de-
finitivament la constitució del 
Consorci de l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona, for-
mat pels ajuntaments de Vila-
nova de Sau, Tavèrnoles, Sant 
Julià de Vilatorta i Folgueroles i 
per la Diputació de Barcelona. 
Posteriorment, l’any 2010, s’hi 
afegia el municipi de Sant Sa-
durní d’Osormort.

El Consorci naixia amb la 
finalitat de promoure l’orde-
nació, la protecció i millora 
d’aquest espai natural, i de 
vetllar pel compliment de la 
legislació vigent pel que fa a 
la seva preservació. Dies des-
prés de l’aprovació a la Dipu-
tació, a l’ajuntament de Vila-
nova de Sau es formalitzava 
la constitució del Consorci i 
s’aprovava el seu primer pres-
supost, de 57 milions de pes-
setes (342.000 euros).

A la sessió de constitució, 
es va elegir Francesc Martos, 
en aquell moment president 
de l’Àrea d’Espais Naturals 
de la Diputació de Barcelo-
na, com a president de l’ens, i 
Jaume Orra, llavors alcalde de 

Vilanova de Sau, com a vice-
president. La feina s’iniciava 
amb la redacció del Pla espe-
cial de protecció i millora de 
l’Espai Natural de les Guilleri-
es-Savassona, que s’aprova-
ria definitivament el 8 de març 
de 2004.

Durant aquests 20 anys 
s’han realitzat accions conti-
nuades de dinamització, fo-
ment, millora i protecció del 
medi físic, rural (forestal, agrí-
cola i agroforestal) i del paisat-
ge d’aquest entorn (amb una 
superfície de gestió de 9.438 
hectàrees, 3.459 dins de la 

zona PEIN i 8.376 dins el Pla 
especial de protecció i millora 
de l’Espai Natural de les Gui-
lleries-Savassona).

Per a la celebració d’aques-
ta efemèride s’estan organit-
zant diverses activitats, entre 
les quals destaquen un cicle 
de xerrades centrades en di-
versos aspectes de l’espai na-
tural, un concurs de fotografia 
històrica i actual dels valors 
naturals i culturals, i una ex-
posició itinerant que s’inaugu-
rarà a finals d’any. Aquestes 
activitats començaran al mes 
d’abril.
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sLes fonts del
nostre entorn
A començaments del curs 2014-2015 els 
mestres de l’Escola Bellpuig van animar 
els alumnes de tercer de primària a iniciar 
un viatge per les fonts de Sant Julià de 
Vilatorta i Vilalleons. Es posava en marxa 
un projecte interdisciplinari a través del 
qual els alumnes treballarien les matèries 
de classe i que tindria les fonts del muni-
cipi com a protagonistes. “Les fonts del 
nostre poble” va ser un treball de mesos 
de feina que va implicar alumnes, mes-
tres i famílies. Es van investigar diversos 
camps per obtenir dades i informació so-
bre el tema (la quantitat exacta de fonts, 
el seu nom, la seva història, la qualitat de 
l’aigua, etc.). Liderat per Maria Carme Vi-
lamala, tutora del grup, i amb la col·labo-
ració de tot el claustre de professors, es 
va materialitzar un projecte d’escola que 
va donar els seus fruits amb l'obtenció 
d’un dels prestigiosos premis Baldiri Rei-
xac, a més de ser una gran experiència 
viscuda per un grup d’alumnes que actu-
alment encaren els seus últims mesos a 
l’escola i que de ben segur guardaran un 
bon record del seu treball. Un treball que 
ajuda a estimar i posar en valor les fonts 
i l’aigua com a tret identitari i fonamental 
per conèixer el nostre entorn.

L’aventura va començar amb una vi-
sita al Casal d’Avis amb l’objectiu que la 
gent gran els ajudés a elaborar un llistat 
de les fonts del municipi el més complet 
possible, intentant de no deixar-ne cap. 
Superada aquesta primera fase tocava 
fer el treball de camp i recórrer el territori 
per fer la descoberta de les fonts. Es va 
redactar una petita descripció de cadas-
cuna, a més de situar-la geogràficament 
en un plànol. Malgrat els esforços, algu-
nes fonts de difícil accés es van resistir a 
la recerca i va ser necessària la col·labo-
ració de les famílies per trobar les més 
recòndites. Els alumnes del Bellpuig van 
complementar el treball amb un recull de 
fotos antigues per apreciar com el pas 
del temps havia canviat les fonts.

Inspirat per aquest projecte, la revista 
Vilatorta enceta aquesta secció on en 
cada número us oferirà unes pinzellades 
sobre les fonts del nostre entorn. I co-
mencem amb la més singular i popular 
de totes: Les Set Fonts.

Les Set Fonts
El parc de les Set Fonts és un dels llocs més emble-
màtics i coneguts del poble. Es troba situat a la part 
més baixa de la població. Segons consta gravat a la 
paret de les fonts, el lloc ja existia l’any 1723 i era 
conegut com la Font Noguera. Darrere el mur de pe-
dra hi ha la balma que entre les escletxes de la roca 
viva del terra hi brolla l’aigua que surt pels brocs i pel 
sobreeixidor, situat a la banda esquerra de la paret. 
Antigament aquest mur era més curt i només tenia 
quatre boques i el desguàs. L’any 1933 Miquel Pallàs 
va crear el parc. La remodelació que va dissenyar va 
consistir, entre altres, a allargar el mur de les fonts, 
afegint-hi tres brocs més; la construcció de la zona 
de la taula rodona amb murs de pedra i barana i con-
traforts en forma d’espiga; la glorieta, i la zona de la 
font del peix amb un baix relleu esculpit. Pallàs va 
voler que el lloc fos molt més que un espai de re-
pòs i de proveïment d’aigua: a les seves pedres hi va 
gravar 10 frases o sentències que palesen una bona 
dosi de sentit comú i de sensibilitat. Dues d’aquestes 
màximes són del poeta Rabindranath Tagore i les al-
tres són pensaments de saviesa popular recollits pel 
mateix Miquel Pallàs. En aquells moments encara s’hi 
va deixar el safareig públic que hi havia i no fou fins 
l’any 1964 que amb la cobertura del torrent de Sant 
Julià es va enderrocar i en el seu lloc es va construir 
un petit estanyol. En aquella època també es van fer 
uns nous safareigs i lavabos públics sota cobert en 
l’edifici que actualment hi ha el bar.
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Cristina Fernández
dona al sector de la construcció

Cristina Fernández va néixer el 24 d’abril de 1976 a Vic. Filla 
d’un muntador de xemeneies i d’una modista, és la tercera de 
quatre germans. Va estudiar delineació i s’ha convertit en una 
dona que trenca estereotips: tota la carrera professional l’ha fet 
al món de la construcció. El que per a molts és una raresa, ella 
no ho troba estrany. Explica que ja de petita feia dibuixos de 
llars de foc pel seu pare i que l’ajudava a carregar i descarregar 
el cotxe. Les seves mans han estat sempre en contacte amb 
materials per construir.

Viu a Sant Julià des que es va casar amb en Ramon, el 2003. 
Tenen dues filles –la Paula i l’Abril, de 8 i 5 anys– i són una 
família que no para: malgrat les hores de feina al capdavant 
de l’empresa Amblàs 2006, els caps de setmana els dediquen 
a patinar, esquiar o fins i tot a sortir amb buggy. Al dia de la 
Cristina li falten hores, voldria més temps per passar a l’hort.

“Si hagués de ser mecànica,
també ho seria. No em fa por”

El percentatge d’homes 
al món de la construcció 
supera de tros el de dones, 
però vostè demostra que no 
és un sector exclusivament 
masculí. Com hi va entrar?  

Estar-me quieta no m’ha 
agradat mai. Quan el meu pare 
o el meu germà necessitaven 
manobre o ajudant amb les 
xemeneies, sempre hi anava. 
Vaig estudiar per ser delineant 
i, al principi, treballava en una 
empresa que es dedicava a 
treure mostres de materials 
de construcció. Quan em vaig 
casar amb en Ramon, vaig 
venir a viure a Sant Julià. Ell 
tenia feina per mi a la seva 
empresa, també del món de la 
construcció, i m’hi vaig quedar.

Fent de paleta?

En aquell moment havíem 
comprat un camionet-grua i 
anava amunt i avall, carregant 
i descarregant. Quan tenia 
una estona, em quedava a 
l’obra, bàsicament com a 
manobre. És allò que diuen: 
en una empresa sempre convé 
algú que pugui fer de tot.

Amb la paperassa inclosa…

[Riu] Sí. Ara estic al despatx, 
però va ser un procés que 
va arribar de mica en mica. 
Durant un temps anava de 
cul: intentava fer tota la resta i 
també els papers. El moment 
d’impàs va ser el primer 
embaràs. Havia arribat a estar 
enfilada en una teulada amb 
panxa. Reconec que era un risc.

Quieta ara tampoc ho està, oi?

Passo la jornada a l’oficina, 
sobretot fent pressupostos, 
però també he d’anar a 
veure obres, visitar clients... 
Ja no agafo la paleta, però 
tot el que puc fer és resultat 
d’haver estat abans a l’obra.
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pel fet de ser dona en 
un món d’homes?

Al contrari, m’he trobat 
que m’han ajudat més del 
compte. Quan treballava a 
l’altra empresa, anàvem a 
buscar mostres de formigó, 
que pesaven molt, i sempre 
em volien donar un cop de 
mà. Al principi jo era l’única 
noia, però llavors en va 
entrar una altra. Crec que 
la primera discriminació 
ens la fem les dones, a 
vegades ens menystenim. 
És important plantar-nos 
i dir: “Ep, jo soc aquí”.

A l’hora de portar a terme 
una obra, però, costa més 
que el client confiï en una 
dona que en un home?

La meva experiència em diu 
que és al revés, que el fet de 
veure una dona en aquest 
sector els crida l’atenció i, per 
tant, marca la diferència. No 
m’he trobat mai cap entrebanc. 
Sí que és veritat que hi ha 
clients que prefereixen parlar 
amb el meu home, l’encarregat, 
perquè en sap més, però 
també n’hi ha que ell ni tan sols 
els arriba a conèixer… Faig el 
pressupost i acabem fent la 
feina entre un treballador i jo. 

Tal com ho explica, sembla fàcil.

Si et dediques a una cosa 
i no en saps, et criticaran, 
tant si ets home com dona. 
En aquest sector, però, 
segurament més en el segon 
cas, perquè no entres dins 
de l’establert. Sempre he fet 
més coses de nois que de 
noies, he tingut més amics que 
amigues. I què? A molts els pot 
semblar estrany; a mi, gens.

Si no s’hagués dedicat 
a la construcció, quina 
feina li hauria agradat?

Ser delineant i prou, sense 
les tasques d’administrativa. 
També em crida l’atenció 
tot el que està relacionat 
amb crear: la feina de 
modista, la decoració...

‘‘Sempre he fet més 
coses de nois que 
de noies, he tingut 
més amics que
amigues. I què?”

Ara es parla molt de 
conciliació de vida laboral 
i familiar. Vostè està 
casada i és mare de dues 
nenes. Com s’ho fa?

Quan tens fills costa fer-ho 
seguir tot, a mi i a totes les 
mares. Hi ha èpoques de 
molta feina i treballar és una 
bona notícia, però més obres 
també impliquen més papers. 
Hi ha dies que poso les 
nenes al llit i després vinc al 
despatx, a les 10 de la nit. Va 
bé perquè m’ho puc combinar 
com vull, però penso que és 

més fàcil si fas vuit hores en 
una empresa que no és teva.

I treballar amb la parella?

Les reunions de feina les fem 
quan sopem, tant a casa 
com a fora. I ens agrada, 
és el nostre dia a dia.

Fa poc hem celebrat el 8 
de març, Dia de les Dones. 
De posades al món de la 
construcció, creu que en 
un futur n’hi haurà més?

Pel fet de ser dones, sí, però 
el problema d’ara és que 
ningú vol feines de deixar-
s’hi l’esquena. No trobem 
personal, ni masculí ni femení.

El seu sector ha estat 
d’actualitat durant anys. 
Primer perquè anava molt bé i 
després, perquè ha patit. Com 
ho han viscut des de dins?

Quan hi havia tanta feina, 
nosaltres -en ser una empresa 
petita- continuàvem treballant 
per a clients concrets. No hem 
fet mai promocions per vendre. 

“En una constructora gran, quan truques no 
parles mai amb la mateixa persona. Aquí, sí”
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Això vol dir que durant el boom 
tampoc teníem més feina del 
compte i que quan va venir 
la crisi seguíem treballant per 
qui s’ho podia permetre.

És a dir, que la van notar poc?

No, no, i tant que la vam notar! 
Però al no fer promocions, 
ni vam estar a dalt de tot ni 
tampoc a baix. En part està 
bé, perquè a casa només 
hi arriben els sous d’una 
mateixa empresa i s'ha de 
vigilar. Ara la feina torna a 
estar repartida i és difícil trobar 
personal. Estem intentant 
contractar una persona que 
no té experiència al sector.

De paletes sempre 
en faran falta…

Ara sembla que tothom hagi 
de passar per la universitat i 
sí, està molt bé, però també 
calen fusters, mecànics, 
electricistes… Si una persona 
jove es posés al món de la 
construcció, podria continuar 
el que nosaltres deixarem.

Creu que és possible 

tornar a viure una 
bombolla immobiliària 
com la de fa 10 anys?

Els promotors treballen amb 
més seny. Ens van estirar 
fort les orelles i vull creure 
que no tornarem a entrar en 
un disbarat com aquest.

És dur, formar part d’un sector 
que ha estat tan criminalitzat?

Sí. Quan parles de l’empresa, 
has de dir que és una 
constructora. I sembla qui 
sap què… En realitat, com 
deia, nosaltres no hem fet 
ni una promoció. No hi 
hem pogut entrar per tema 
econòmic o perquè tampoc 
ens hem volgut arriscar.

Com creu que evolucionarà 
aquest món? Quedaran només 
les grans constructores o 
s’aniran reforçant les petites?

A l’entorn on ens movem 
nosaltres, la sensació és que 
la gent prefereix treballar amb 
petites empreses. En una 
companyia gran, quan truques 
no parles mai amb la mateixa 

persona. Aquí, sí. I m’agrada. 
Durant la crisi, hi va haver 
constructores importants que 
es van dedicar a fer cases per 
a particulars, però no els surt 
a compte. El seu negoci passa 
per tirades llargues i, si hi ha 
feina, mai podran substituir 
el tracte ni la proximitat de 
les petites empreses.

Quins punts forts té 
Amblàs 2006?

Treball personalitzat fins a 
l’últim mil·límetre. La garantia 
que la feina quedarà ben feta.

També hi ha inconvenients, 
tots els de ser autònom. 
Les baixes o la jubilació 
en són exemples.

No m’he refiat mai que em 
regalin res i em sembla que és 
una bona manera d’anar per 
la vida. Tal com amb la feina, 
m’agrada espavilar-me en tot. 
Quan vam tenir la Paula, un 
dijous sortíem de l’hospital i 
el dilluns érem tots dos aquí, 
a treballar. No hi podia posar 
una altra persona, perquè 
no hagués entès els meus 

“Ara ningú vol fer feines de deixar-s'hi l'esquena. 
No trobem personal, ni masculí ni femení”
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Una cançó: Moltes.
Tant m’agraden tipus
heavy com lentes.

Llibre: Els pilars de la terra, 
de Ken Follett, em va marcar 
molt. I, per cert, me’l va
regalar una cunyada!

Pel·lícula: Les comèdies, 
perquè m’allibero, no penso
i més o menys fan riure.
Excepte les de terror, en 

general m’agraden totes.
Les de Jurassic Park, per 
exemple, m’encanten.

Polític: No n’hi ha cap ni un 
que m’agradi.

Mar o muntanya: Muntanya.

Dolç o salat:
M’agrada molt menjar.
Després de dolç, salat;
i de salat, dolç.

papers ni tampoc ens hauríem 
pogut permetre pagar-li el 
sou. És un inconvenient? 
Segur, però -per com soc- 
tampoc m’hagués sabut 
estar quatre mesos a casa.

Viu a Sant Julià des que 
es va casar. Què és el que 
més li agrada del poble?

Estar al costat del bosc.

Hi ha algun lloc on 
vagi sovint?

Amb les nenes, a la boca 
del Llop. Quan podem anem 
a comprar tot passejant. 
Constructivament m’agrada 
molt el carrer del Pont i 
el nucli antic reformat.

I el que menys?

Que a vegades he d’anar 
quatre cops a Vic.

Quina va ser la seva primera 
impressió de Sant Julià?

La casa on vivim ens la vam 
fer abans de casar-nos. Vam 
tardar quatre anys, l’he vist 
créixer des del fonaments 
fins a la teulada. El que 
recordo d’aquella temporada 
és que a la meva cunyada 
i a mi ens tocava anar a 
buscar l’esmorzar del cap de 
setmana, a la Crossandra, 

i que menjàvem moltíssim, 
perquè també pencàvem 
molt. Quan hi havia festes 
importants a Sant Julià, com 
el concurs de pintura ràpida, 
venia gent de fora i any rere 
any feien comentaris sobre 
com avançaven les obres.
 
Què és el millor que ha viscut?

Suposo que tenir les nenes. I 

també el procés de construir 
la casa. Quan ens fèiem el 
lavabo, vam posar-hi una 
banyera. Dèiem: ‘A veure 
quan la podem fer servir’… 
El moment d’anar-hi a viure 
va ser molt especial. És un 
espai que et sents teu.

Com es definiria?

Molt positiva i amb empenta. 
Si hagués de ser mecànica, 
també ho seria, no em fa por.

Quan no treballa què fa, 
la Cristina Fernández?

Esport. En qualsevol moment 
lliure sortim a caminar amb les 
nenes, a patinar, esquiar, anem 
amb buggy… També tinc 
un hort i gallines. M’encanta 
passar tot el temps del món al 
jardí. Els dies se’m fan curts.

Txell Vilamala

“La primera discriminació ens la fem
les dones, a vegades ens menystenim”

“Havia arribat a estar enfilada en una teulada 
amb panxa. Reconec que era un risc”
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Sant Julià de Vilatorta, sojorn
de prohoms de la Renaixença

L'estada de Francesc Matheu  i 
Fornells a Sant Julià va fer que 
el nostre poble fos escenari i 
testimoni del pas d’il·lustres 
personatges del món de les 
lletres i la política catalanes. És 
per això que Sant Julià de Vi-
latorta va ser conegut arreu del 
país i el seu nom va tenir cert 
ressò mediàtic.

Les relacions personals que 

es forjaven durant el període 
d'estiueig en diversos pobles 
de Catalunya és transcenden-
tal per entendre les posteriors 
relacions professionals de 
grans personatges de la bur-
gesia i el món literari i polític.

Tenim constància que Fran-
cesc Matheu i Fornells (1851-
1938) ja estiuejava a Sant Ju-
lià el 1889 instal·lat en un dels 
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i Bofill, amb qui els unia una 
gran amistat. Més endavant es 
construiria la Torre Xica o can 
Matheu (ara villa Emília), on hi 
tingué lloc tertúlies literàries 
d'estiu amb importants perso-
natges de la Renaixença.

Aquestes trobades els per-
metien llegir poesia, escoltar 
música i debatre sobre les últi-
mes notícies polítiques i literà-
ries durant les llargues tardes 
d'estiu.

Matheu, tot i tenir la possi-
bilitat d'una brillant carrera po-
lítica, va optar per dedicar-se 
de ple al món editorial i literari, 
just en el moment que calia 
potenciar i popularitzar les lle-
tres catalanes. I per tal de tirar 
endavant aquesta tasca, se-
guint un dels lemes de la Re-
naixença, va editar i publicar 
per sota cost.

Francesc Matheu va ser 
president de l'Ateneu Barce-
lonès i de l'Orfeó Català. Va 
guanyar diversos premis en els 
Jocs Florals i en va ser mante-
nidor, president i responsable 
del consell directiu en diverses 
ocasions, entre els anys 1880 i 
el 1933. També va ser director i 
promotor de la publicació Ilus-
tració Catalana, a través de la 
qual es van publicar les obres 
completes de Marià Aguiló o 
Jacint Verdaguer, entre altres, 
i de la col·lecció Lectura po-
pular, que va permetre donar a 
conèixer al gran públic l'obra i 

Personatges de les fotos:
Francesc Matheu

Antoni Gallardo i Roser Matheu
Marià Aguiló

Jacint Verdaguer
Enric Prat de la Riba

Joan Maragall
Narcís Oller

Josep Danés

Prohom: Antigament, persona 
que tenia una especial conside-
ració com a digne de confiança. 
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la biografia d'un gran nombre 
d'autors catalans (en va publi-
car 364 entre 1913 i 1921).

Matheu va col·laborar edi-
tant, dirigint i escrivint a les 
revistes La Gramalla i La Re-
naixença i fou membre fun-
dador de La Jove Catalunya 
juntament amb Àngel Guime-
rà, entre altres, amb qui com-
partiria una gran amistat tota 
la vida.

Es podria fer una relació 
molt llarga dels grans amics 
de Matheu, com ara Víctor 

Català o Joan Maragall, a qui 
coneix i descobreix gràcies a 
una sortida des de Sant Julià 
a Puigcerdà. Molts d'ells van 
passar pel nostre poble. Així 
ho explica Narcís Oller en el 
seu llibre Memòries literàries: 
“...allí vaig anar jo a visitar-lo 
quan, en tornar de la Cerda-
nya, passàrem la meva filla i jo 
uns dies al costat dels nostres 
corals amics Matheu en la be-
lla casa de camp que posseei-
xen als afores d'aquell delitós 
poblet...".

Francesc Matheu es casà 
amb Joaquima Sadó el 28 
d'abril de 1887. Els padrins 
van ser el comte Eusebi Güell 
Bacigalupi i Marià Aguiló, amb 
qui els unia una gran amistat i 
una mútua admiració. Eusebi 
Güell, mecenes de Gaudí, va 
ser un gran magnat, promul-
gador de la Renaixença po-
lítica i literària i defensor del 
proteccionisme català i amic 
de Verdaguer. Mossèn Cin-
to, gràcies a la gran relació 
amb el sogre de Güell, Antoni 
López, ensenyava catecisme 
als seus fills i l’acompanyava 
en els seus viatges. Els tres 
personatges, Güell, Gaudí 
i Verdaguer, establirien una 
gran amistat, malgrat les se-
ves diferències.

Matheu i Güell van ser De-
legats durant la celebració de 
les Bases de Manresa, jun-
tament amb Enric Prat de la 
Riba. Eusebi Güell també va 
ser president dels Jocs Florals 
l'any 1900, igual que Matheu. 
Eusebi Güell i Josep Maria 
Bofill van formar part de l'Ins-
titut Agrícola Català de Sant 
Isidre, en el qual també col·la-
borarien Rafael Patxot i Enric 
Prat de la Riba. Els membres 
d'aquesta institució van fer di-
verses excursions per visitar 
llocs de la nostra comarca, 
com les instal·lacions agríco-
les del Col·legi d’Orfes.

Enric Prat de la Riba i Fran-
cesc Matheu van ser desta-

Francesc Mateu i Joaquima Sadó a la sala de la Torre Xica, l'any 1918
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Xalet de les Estàtues, actual vil·la Conxita

cats col·laboradors del set-
manari Lo Catalanista i de la 
publicació promoguda pel 
mateix Matheu La Renaixen-
ça, així com d’altres instituci-
ons polítiques i culturals en les 
quals coincidiren.

Prat de la Riba va fer breus 
estades a Sant Julià entre el 
1908 i el 1914, essent presi-
dent de la Diputació de Barce-
lona. Sembla que feia estada 
en un dels edificis propietat 
de la família Benessat Bofill. 
De fet, la gran carrera profes-
sional de Josep Maria Bofill 
arrenca quan Enric Prat de la 
Riba l'incorpora a la Junta Di-
rectiva de l'Institut d'Estudis 
Catalans i com a conseqüèn-
cia acaba essent el represen-
tant de la secció de Ciències 
Naturals, lluny del pronòstic 
dels professionals de la salut 
més reconeguts del moment. 
De fet, ells es qüestionen per 
què un metge sense anome-
nada fins aleshores és promo-
gut per Prat de la Riba. Aquí és 
on podem veure la importàn-
cia de les relacions personals 
que s'havien establert al lloc 
d'estiueig, Sant Julià. 

L'altre gran personatge, del 
qual no tenim constància que 
hagués fet estada a Sant Julià, 
és Rafael Patxot, gran mece-
nes català, amic íntim de Fran-
cesc Matheu, de Verdaguer i 
d'Enric Prat de la Riba. Patxot 
a través de la fundació que 
porta el nom de la seva cunya-

da, Fundació Concepció Ra-
bell Cibils, finança dos grans 
projectes: L'Estudi de la Masia 
Catalana i l'Obra del Cançoner 
Popular de Catalunya.

L'Estudi de la Masia Catala-
na, dirigit per l'arquitecte nou-
centista Josep Danés —arqui-
tecte també de villa Anita o 
can Guitart de Sant Julià—, va 
ser un projecte transcendental 
per a la preservació del patri-
moni i costumari rural del nos-
tre país. El pare Manuel Caza-
dor juntament amb el gendre 
de Francesc Matheu, Antoni 
Gallardo i Garriga, van ser dos 
dels fotògrafs que van col·la-

borar en el projecte, aportant 
moltes imatges de les masies 
del nostre terme a l'Estudi de 
la Masia Catalana.

Antoni Gallardo Garriga jun-
tament amb la seva muller, Ro-
ser Matheu, filla de Francesc 
Matheu, van recopilar moltes 
de les cançons populars que 
es cantaven al poble i que van 
aportar-les a l'Obra del Canço-
ner Popular de Catalunya. Entre 
altres, les 84 cançons recollides 
per Roser Matheu i Antoni Ga-
llardo a Sant Julià de Vilatorta 
l'estiu del 1925.

Marià Aguiló, gran impulsor 
de la Renaixença, va portar a 
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El 10 d'octubre del 1896,
‘La Veu del Montserrat’ publicà:
"Lo temps ha anat posant cara de tardor y, encara que la 
temperatura es molt benigna y tira més á istiu que á hivern, 
tots los forasters que teníam de temporada en la Plana han 
anat desfilant, de retorn á Barcelona. En pochs días s’han 
desocupat los chalets de Sant Juliá de Vilatorta, havent 
sigut dels últims en marxar nostre distingit amich lo reno-
menat poeta D. Francesch Matheu ab sa familia y l’insigne 
patriarca de nostra literatura D. Marián Aguiló, qui tampoch 
nos ha fet falta aquest any, acompanyant als seus, y també 
á nosaltres de passada, honrantnos ab sas agradabilíssi-
mas visitas. La temporada que nostre venerable amich ha 
passat enguany en aquestas terras sabem que ha resultat 
fruytosa pel gran diccionari de la llengua catalana, pel qual 
fa tants anys que’está ell reunint los inacabables materials. 
Per molts més puga fer semblants obras, y fins al vinent, si 
á Deu plau, desitjant á tots venturosa tornada".

Matheu explica moments 
compartits amb Aguiló:
"Els estius solia passarlos, sos últims 
anys, a Sant Julià de Vilatorta hont 
els passava jo també. Les visites y les 
passejades hi eren diaries. En continua 
conversa seguiem les fonts y'ls llochs 
més delitosos, les entrades hont les 
vehines feynejaven trencant pinyons, 
les gerreries hont contemplavem cré-
xer y formarse les olles....Dificilment hi 
havía un espectacle que no li portés a 
la memoria una cançó. A missa major 
sempre'ns trobavem a la parroquia. Y 
allí, sentint les canturies dels pagesos, 
més d'una vegada m'havia dit en veu 
baixa: ¿Sent la cançó popular com 
tonra a la iglesia?".

La família Matheu-Sadó passejant per Sant Julià l'estiu de 1918

terme la tasca de recopilar, 
arxivar i ordenar cançons de 
tot el territori català recollides 
en la seva obra Romancer 
popular de la terra catalana. 
Marià Aguiló íntim amic de 
Matheu i de Jacint Verdaguer 
va passar molts estius a Sant 
Julià. Així ens consta en nom-
brosos articles de La Veu del 
Montserrat. Aguiló va fer do-
nació del Romancer popular 
perquè s'incorporés a l'Obra 
del Cançoner Popular de Ca-
talunya.

En aquesta relació de per-
sonatges cal afegir Joan Rie-
ra Pallàs, cosí germà de Mi-
quel Pallàs. La seva empresa, 
Construccions Riera, va arri-
bar a tenir un gran nombre de 
treballadors i va col·laborar 
amb l’empresa Pallàs i Ga-
mandé per fer les obres del 
Cremallera de Núria. En Joan 
Riera Pallàs va establir una 
gran amistat amb Enric Prat 
de la Riba gràcies a les seves 
estades al poble, i arran d'ai-
xò Construccions Riera va fer 
la carretera de Folgueroles a 
Vilanova de Sau.

Aquest cúmul de dades 
ens serveix per veure la re-
lació personal i professional 
dels personatges que van fer 

estada a Sant Julià: Prat de 
la Riba, Matheu, Bofill, Verda-
guer, Aguiló, el pare Cazador i  
Joan Riera, entre altres. Mal-
grat que no tenim constància 
que Gaudí, Güell i Patxot fes-
sin estada al nostre poble, po-
dem considerar que l'amistat 
i els vincles que s’establiren 
entre tots aquests personat-
ges, de ben segur va afavorir 
la projecció professional de 
cadascú.

Si poguéssim traslladar-nos 
als estius de Sant Julià entre 
el 1900 i el 1930 ens adona-
ríem de les anades i vingudes 
d'importants personatges del 
món literari i podríem reviure 
el millor moment de l'estiueig 
al nostre poble.

Montse Piqué
Responsable

de les visites guiades
de la Ruta per l'arquitectura de 

l'estiueig i de Miquel Pallàs
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Francesc Valls Vallbona,
tècnic de projecció del Saló Catalunya
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“Vaig començar d’ajudant del 
projectista, que aleshores era 
en Coll. Ell em va ensenyar la 
feina. Quan es va jubilar vaig 
passar a ser el projectista del 
Saló Catalunya durant 6 anys 
—de 1972 a 1978—. Més tard 
vaig ensenyar aquesta feina a 
en Josep Company i en Vicenç 
Godayol. Sempre ho vaig fer al 
cine Catalunya, excepte una 
vegada que em van cridar de 
Folgueroles quan es va posar 
malalt l’operador del cinema 
Amadeu.

El Saló estava equipat amb 
una màquina Ossa 60A, la que 
encara hi ha a la cabina de 
projeccions actual. Aquesta 
màquina funciona amb llum 
de projecció pel sistema d’arc 
voltaic. Per a iniciar un arc, es 
posen en contacte, breument, 
els extrems de dos elèctrodes 
de grafit en forma de llapis, i 
es fa passar un corrent intens 
—uns 10 ampers— a través 
d'aquests elèctrodes, que 
popularment els anomenà-
vem carbons. El truc consistia 
acontrolar la separació mínima 
exacta de les puntes dels dos 

carbons perquè l’arc mantin-
gués sempre la mateixa inten-
sitat de llum. Un detall tècnic 
interessant i que ningú sabia 
és que es podien anar allar-
gant els carbons sense parar 
la projecció.

Les pel·lícules d’aleshores 
eren del sistema safety film 
—pel·lícula de seguretat—. Ja 
feia anys que no es feien pel-
lícules de cel·luloide, que eren 
molt inflamables i perilloses. 

Una pel·lícula podia tenir di-
verses bobines. Per projectar 
un film d’una sola tirada teníem 
un empalmador, on s’hi posava 
el final de la cinta d’una bobi-
na i el començament d’una al-
tra i s’enganxaven amb cel·lo. 
Llavors s’havia d'anar acom-
panyant amb la mà per evitar 
estrebades durant el canvi de 
cinta.

Primer de tot es rebobina-
ven tots els rodets per arribar 
al principi de la cinta. El segon 
pas era posar les bovines per 
ordre a sota el taulell i anar-les 
traspassant pels carrils fins 
que els arribava el seu torn.

Recordo que una vegada en 

Coll només va rebobinar el pri-
mer rodet de la pel·lícula i els 
altres no. Ningú no va enten-
dre res de la pel·lícula perquè 
no seguia cap fil argumental. 
La gent comentava: “Mira que 
fan un cinema ben estrany, 
ara”. Aquest va ser un dels 
motius pels quals l’Ernest em 
va contractar com a ajudant 
d'en Coll.

Durant la projecció s’havien 
d’anar controlant els carbons i 
l’enfocament de la imatge.

Un cop acabada la projec-
ció es tornaven a rebobinar els 
rodets per tenir-los a punt per 
a la sessió de l’endemà.

Una sessió de cinema cons-
tava de dues pel·lícules amb 
una mitja part per anar al la-
vabo o al bar a prendre algu-
na cosa. Un timbre avisava el 
públic que ja era hora de tor-
nar a entrar perquè la pel·lícula 
començaria al cap de dos mi-
nuts. Abans de fer la segona 
pel·lícula era obligat projectar 
el NO-DO que era el “Noticiero 
Documental” del règim fran-
quista.

Durant una època els cine-

En Francesc Valls, mogut 
per la seva afició al món de 
la ràdio, va decidir fer un 
curs com el seu amic Manel 
Rodríguez, que, a més de ser 
músic, es dedicava a muntar 
i reparar aparells de ràdio. 
En Manel, que també tenia el 
títol de projectista, va ser qui 
va proposar a en Francesc la 
feina d’operador de cinema 
al Saló Catalunya, propietat 
en aquell moment del seu 
germà, l’Ernest de can Cuca.
En Francesc va acceptar 
començant com l’ajudant del 
projectista que aleshores era 
en Coll i que estava a punt 
de jubilar-se.
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El 1923 Joan Rodríguez Casacuberta encarrega la construc-
ció del Saló Catalunya a Manuel Suñé Cervian. Un any després 
s'inaugura amb l'obra de teatre Don Joan de Serrallonga, repre-
sentada pel grup escènic del poble. També s'hi comença a fer 
cinema i ball. L'any 1933 la Societat Agrupació Vilatortina es fa 
càrrec de la gestió del local i continua fent-hi activitats. El 1963 
els hereus del propietari tornen a gestionar el Saló fins al 1983, 
quan tanca les portes.

L'any 1987 l'Ajuntament adquireix el Saló i, després de refor-
mar-lo, obre novament les portes el 1989 amb la representació 
de l'obra Un pagès de Barcelona, a càrrec de Vilatorta Teatre. 
En aquells anys s'hi fa cinema de manera puntual, sense una 
programació estable. En Josep Company i en Vicenç Godayol 
són els encarregats de fer anar "la màquina de cine". L'any 2014 
s'adquireix un projector digital Hitachi amb òptica de llarga dis-
tància, ja que és molt més barat i senzill llogar pel·lícules en for-
mat DVD. Actualment, des de l'any 2000, es programa el cicle de 
cinema infantil i familiar, entre els mesos de gener i febrer.

mes de Sant Julià i Folguero-
les s’havien intercanviat pel·lí-
cules. A la mitja part el recader 
Gelis portava a Folgueroles la 
que s’havia passat primer a 
Sant Julià i allà recollia la pri-
mera que havien passat per 
projectar-la aquí com a sego-
na pel·lícula.

En aquells anys es feia cine-
ma tots els caps de setmana i 
durant l'estiu i també hi havia 
sessió els dijous. Això supo-
sava que es projectessin unes 
116 pel·lícules a l’any.

Les pel·lícules venien de 
Barcelona. En Gelis les anava a 
recollir a les principals distribu-
ïdores —Filmax, Warner Bross, 
Metro-Goldwyn-Mayer, etc—. 

L’Ernest parlava amb les 
distribuïdores i contractava 
les pel·lícules. De vegades 
per poder tenir una pel·lícula 
bona n’havia d’agafar tres de 
dolentes, perquè el que feien 
les distribuïdores era buscar 
la màxima rendibilitat. Les 
pel·lícules d’estrena arribaven 
a Sant Julià aproximadament 
dos mesos després que s’ha-
guessin estrenat a Barcelona, 
on podien estar sis mesos en 
cartellera. A Vic hi arribaven 
abans; per tant, quan arriba-
ven aquí a Sant Julià hi havia 
gent que ja les havia vist a Vic.

L’escenari del Saló era el 
mateix que hi ha ara. La pan-
talla estava subjectada sobre 
un bastidor de fusta amb ro-
des per desplaçar-la endavant 
i endarrere, i es podia amagar 
darrere el teló de fons que feia 
de decorat quan hi havia ball. 

Al cinema hi anava molta 
gent i sempre era ple. Durant 
una sessió de cinema, al Saló 
hi treballàvem quatre per-
sones: el taquiller, el porter, 
l’acomodador i el projectista. 
En aquella època l’entrada 
valia unes sis pessetes, més 
o menys.

Com a anècdota recordo 
que en Joan Vilalta —en Jan 
de can Nyera— que feia de 

taquiller i tenia molt bona vis-
ta, m’avisava de seguida que 
veia la imatge un pèl desenfo-
cada. Aleshores sabíem que 
el germà de l’Ernest havia en-
trat a la cabina d’amagatotis i 
havia retocat la imatge, ja que 
l’enfocava segons la seva vi-
sió personal i com que no hi 
veia bé de lluny sempre la de-
senfocava.

Els records que guardo 
d’aquella etapa estan dividits. 
Per una banda m’agradava 
molt i m’apassionava fer de 
projectista, i per altra banda 
ho recordo amb tristor ja que 

era una època molt dolenta 
perquè la censura no perme-
tia veure pel·lícules que val-
guessin la pena. El clero hi va 
intervenir fins al punt que eren 
ells els que feien les progra-
macions i escollien les pel·lí-
cules. Films sense cap mena 
d’interès. Això va provocar 
un descens de públic. L’ocu-
pació dels cinemes va caure 
en picat i per aquesta causa 
molts van haver de tancar. Tot 
plegat, lamentable. Són re-
cords d’una època fosca”.

R. Godayol - X. Pona - Ll. Vilalta

El Saló Catalunya
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Les campanes del campanar
Quan l'any 1979 mossèn Jau-
me Reixach va arribar de rector 
a la parròquia de Sant Julià de 
Vilatorta al campanar hi havien 
tres campanes. Una, procedent 
del poble de Susqueda inundat 
pel pantà; una altra d'esquer-
dada, i una de molt petita que 
és la que actualment està a 
l’ermita de Sant Roc.

Les hores que llavors se 
sentien des del campanar eren 
les d’un rellotge que hi havia a 
la sagristia i s’amplificava el so 
a través d’uns altaveus instal-
lats a les finestres del cloquer. 
Calia campanes noves.

Així doncs, es decidí fer tres 
campanes que s'encarrega-
ren a la fàbrica Bachert, de 
Heilbron (Alemanya). El dia 4 
d’agost de 1995 se'n va fer la 
fosa. Mossèn Jaume hi va as-
sistir i les beneí allà mateix. És 
interessant saber que el pro-
pietari de la fàbrica va venir a 
Sant Julià per escoltar el so de 
la campana de Susqueda per-
què les noves campanes es 
fessin harmòniques amb ella.

La campana més grossa es 
diu Mare de Déu del Roser, 
pesa 440 kg, té un diàmetre 
de 94 cm, toca la nota LA i 
porta un gravat de la Mare de 
Déu del Roser i per llegenda 
la primera estrofa dels Goigs: 
"Vostres goigs amb gran plaer 

cantarem Verge Maria”.
La mitjana està dedicada al 

patró de la parròquia de Sant 
Julià d’Antioquia, pesa 255 kg, 
té un diàmetre de 65 cm i fa la 
nota d'un DO sostingut. Porta 
gravada la imatge de Sant Ju-
lià amb la llegenda dels seus 
goigs: ”Sant Julià, advocat nos-
tre, sigueu nostre protector”. 

La tercera està dedicada a 
Sant Josep i dona la nota SI, 
pesa 190 kg, té un diàmetre de 
63 cm i porta un gravat del Sant 
amb la llegenda: ”Sant Josep, 
amb Jesús i Maria, assistiu-nos 
en la darrera agonia”. 

Els tres gravats són obra de 
mossèn Josep Subiranas.

Les noves campanes són de 
bronze, amb un 78% de coure 
i un 22% d’estany. Estan ins-
tal·lades en una estructura de 
fusta dalt del campanar, junta-
ment amb la de Susqueda.

Abans d’arribar les campa-
nes, tècnics de la casa van fer 
una visita al campanar per es-
tudiar-ne la instal·lació i mentre 
es fabricaven es va muntar l'úl-
tim tram d'escales per arribar 
al nivell de les campanes. 

Amb gran expectació arriba-
ren les campanes i el diumen-
ge 8 d’octubre de 1995 es be-
neïren solemnement a la missa 
de les dotze. Hi assistiren i s’hi 
fotografiaren molts fidels.

El divendres següent una 
gran grua les va pujar a dalt 
del campanar, on s'instal·laren 
juntament amb la campana de 
Susqueda. També es va mun-
tar el sistema electrònic per 
fer-les tocar automàticament.

A finals de novembre quedà 
enllestida la programació dels 
tocs de les campanes, que es 
controla des de Frankfurt. Des 
d’allà es fa el canvi horari es-
tiu-hivern i se'n detecten les 
possibles anomalies.

Aquesta és la història d’unes 
campanes del segle XXI que 
ens acompanyen cada dia, 
però antigament cada poble 
tenia els seus campaners que 
puntualment les feien tocar. 

Era important la vinculació 
de les campanes amb la vida 
diària de la gent.

La Carme Victori (la Carme-
ta del bar Núria) explica que el 
seu pare, Josep Victori, fill del 
compositor Ramon Victori, era 
el campaner del poble. Cada 
dia havia de fer els tres tocs 
bàsics —en fer-se clar, el toc 
d’oració; al migdia, el de l’Àn-
gelus, i el d’Ave Maria, al fer-
se fosc—. Els diumenges ha-
via de tocar un quart abans de 
cada missa fins a l’hora de la 
Missa, amb pauses. Tot el dia 
estava pendent de les campa-
nes per si hi havia un bateig, 
un difunt, es calava foc o ame-
naçava un temporal. 

Per festes grosses —Nadal, 
Pasqua, l’Ascensió, Corpus, 
Sant Josep, Sant Jaume, la 
Festa Major (que antigament 
era el dia del patró Sant Julià 
el 9 de gener), etc.— s´havia 
de fer un bon repicó, on el 
campaner s'hi lluïa. També es 
repicava quan sortien les pro-
cessons de Corpus, la d’anar 
a Sant Ponç l’11 de maig, a 
Puig-l'agulla el dilluns de Pas-
qua o a Sant Marc el 25 d’abril.

En morir en Josep Victori, va 
seguir l’ofici la seva esposa, As-
sumpció, amb l’ajuda dels seus 
fills, Agnès, Carme i Samuel.
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Més endavant va seguir 
l’ofici l’Anna Victori, coneguda 
com n'Anna Xica, que molts 
hem conegut. Els seus dos fills, 
Gregori i Lluís, i les seves famí-
lies van seguir els passos de la 
mare i amb ells s’acabà l’ofici 
de campaner a Sant Julià.

La Carmeta explica que 
quan es tocava a difunts es fe-
ien tres tocs al principi i al final 
de la tongada, si era un home, 
i només dos si era una dona.

Les tenebres tocaven el moment
culminant d'‘El cargol’
La processó dels Armats era coneguda popularment 
com "El pum-pum, catacrec" pel so greu que feia el 
bombo quan es picava dos cops de manera compas-
sada marcant el pas. Els soldats romans responien 
amb un cop sec, picant a terra la seva llança, que duia 
una base metàl·lica que produïa un so cruixent—cata-
crec!—. Josep Mallol Pallàs (1909-1971) era l'ànima i 
l'organitzador d'aquesta manifestació ja desaparegu-
da del nostre imaginari tradicional.

La processó sortia el vespre del Dijous Sant i tenia 
una característica molt especial: a la plaça Major es feia 
El cargol. El seguici de gent caminava en filera formant 
una línia corba a l'entorn de les cases i la capçalera de 
la processó s'anava tancant dibuixant una gran espiral, 
procurant deixar certa distància entre línia i línia de gent 
i acostant-se progressivament al centre de la plaça on 
es parava. En aquest moment tocaven les tenebres i els 
del capdavant canviaven de direcció i passant per l'es-
pai que s'havia deixat entre línia i línia de gent. D'aques-
ta manera es desenroscava El cargol.

Els tocs de les campanes

Si numerem les campanes de la primera 
a la quarta i diem que la de la Mare de 
Déu del Roser és la 1a, la de Susqueda 
2a, la de Sant Julià 3a i la de Sant Josep 
4a, podem definir els tocs més habituals:
Tocs horaris:
La 4a i la 3a toquen els quarts i la 1a, 
les hores.
Tocs diaris:
A les 8.01h del matí: toc d’oració amb 
la 3a.
A les 12.01h del migdia: toc d’Àngelus 
amb la 4 i la 3a.
A les 18.46h de la tarda: toc de Missa 
amb la 2a.
Dissabtes i vigílies de festa: 
A les 18.01: toc de festa amb la 1a, la 
2a i la 3a.
Toc de bateig: la 3a i la 4a.
Toc de difunts: la 1a i la 3a.
Festes importants: 1a, 2a, 3a i 4a.

També recorda les tene-
bres que eren dues rodones 
de fusta massisses que tenien 
unes separacions entremig i 
uns martells de fusta. Es toca-
ven només per Setmana San-
ta (el dijous, el divendres i el 
dissabte) perquè aquests dies 
no estava permès tocar les 
campanes. Era un aparell difí-
cil de tocar perquè s’havia de 
pujar expressament a dalt del 
campanar i calia tenir certa 

força; en canvi les campanes 
es tocaven des de baix amb 
les cordes que en penjaven.

Durant la processó dels Ar-
mats del Dijous Sant es feia el 
que s'anomenava "el cargol", 
a la plaça Major, i abans de 
desfer-lo es feia una gran to-
cada de tenebres.

Per la processó del matí del 
Divendres Sant (el Mont-i-cal-
vari) no es toca res.

La Carmeta recorda que 
durant la guerra es van endur 
les campanes i el campanar 
va emmudir. El seu pare va 
demanar que almenys en dei-
xessin una per avisar de les 
emergències, però no en van 
deixar cap.

Actualment les tenebres i la 
campana esquerdada estan 
dipositades al Museu Episco-
pal de Vic.

Gràcies a mossèn Jau-
me i la Carmeta he pogut fer 
aquest article. En les seves 
converses he après coses 
que no sabia del llenguatge 
universal de les campanes.

Francesca Masnou Puntí
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En moltes cases de Sant Julià i 
també d’arreu de Catalunya, l’ofici 
dona el nom a la casa. I és el cas 
de cal Sastre. Es desconeix quan 
es va construir l’edifici, però de 
ben segur que és de les que té més 
història del carrer Núria.

La casa es va posar a subhasta 
al voltant del 1921 perquè el seu 
propietari no va poder tornar un 
préstec. Llavors la van adquirir dos 
germans tintorers de Barcelona: 
Andrés i Ignacio Biosca, que la van 
posar en venda. El 1924 la va com-
prar Joan Vilarrasa i la seva espo-
sa, Teresa Parareda. Establerts al 
poble des de feia uns anys, ell era 
sastre i va acabar donant nom a la 
casa. A més de sastreria, l’establi-
ment també era un estanc.

Van tenir dos fills: en Josep i la 
Matilde. Josep Vilarrasa va seguir 
el relleu del seu pare i també va ser 
sastre. El 1942 es va casar amb 
Cinta Bau. Tothom el coneixia pel 
nom de Pepitu i, a més de sastre, 
també va ser regidor de l’Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilatorta du-
rant el franquisme.

En Pepitu, l’últim sastre
La parella feia vestits per a la gent 
del poble, els infants i els pares 
del col·legi del Roser, entre altres. 
Durant aquest temps, van afillar un 
seu nebot, en Josep Isern, ja que la 
seva mare —Matilde, germana de 
Pepitu—va morir. El van pujar com 
si fos un fill seu. El fill del sastre va 
emprendre un altre camí professio-
nal i es va dedicar a la joieria. 

El 1957 va morir en Joan, el pri-
mer sastre, i el seu fill Pepitu va 
continuar amb l'ofici. Anys més 
tard, desgraciadament, el 1974, 
també va morir en Josep als 27 
anys; una malaltia al ronyó li va 
causar la mort.

El 1987 va morir en Pepitu i, amb 
ell, també la sastreria. La Cinta va 
continuar regentant l'estanc fins al 
2006, que va donar el relleu a l’Imma 
Masnou, que ha intentat conservar el 
caliu i l’esperit de l'establiment.

La mateixa casa i essència
després d’anys i panys
De fet, no només s’ha mantingut el caliu i l’esperit, ja que 
la casa té una aparença molt semblant a la de molts anys 
enrere. L'any passat s'hi van haver de fer obres per canviar 
la teulada perquè les bigues estaven en mal estat. Tot i això, 
es va conservar la mateixa façana. De fet, el mateix estanc 
encara conserva espais idèntics de com quan era cal Sas-
tre. Just a l’entrada, a la banda esquerra, hi ha una petita 
porta que llavors servia de vestidor. Anys enrere els homes 
s’hi emprovava els vestits d’en Pepitu.

C.Fiter

En Pepitu tallant roba
al taulell de la sastreria,

que era a la rebotiga
de l'estanc.

Una treballadora,
la germana de la Cinta, 

en Joan Vilarrasa
(pare d'en Pepitu),

la Cinta Bau
(esposa d'en Pepitu)

i en Pepitu.
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Neix el CDR, Comitè de Defensa de la República
El mes de desembre passat es 
va constituir el CDR —Comitè 
de Defensa de la República de 
Sant Julià de Vilatorta— i es va 
presentar el divendres 15 de 
desembre de 2017 a la plaça 
Catalunya amb una concentra-
ció i actuació musical de suport 
als presos polítics i exiliats. 

Des d’aquell dia s’han dut a 
terme diferents accions. Algu-
nes d’elles ja s’han consolidat, 
com les trobades de Música 
per la Llibertat que se celebren 
tots els diumenges a les 12 a 
la plaça Catalunya, o al Saló 
Catalunya quan el temps no 
acompanya. Donem les grà-
cies per la participació cada 
setmana d’un bon nombre de 
músics i cantants de totes les 
edats que permeten realitzar 
aquestes actuacions. Al prin-
cipi es realitza la lectura d’un 
manifest i, a continuació, es 
toquen i canten unes cançons 
que ja formen part del reperto-
ri setmanal. En aquests actes 
hi ha una paradeta amb llaços 
i altre material divers. També 
s'habilita un espai i material per 
escriure cartes als presos polí-
tics. Alguns membres del grup 
han rebut resposta de'n Jordi 
Sánchez i en Joaquim Forn a 
alguna de les cartes enviades. 
El diumenge 18 de març, en la 
14a trobada, ens va acompa-
nyar en Carles Mundó que va 
agrair l'organització d'aquests 
actes i ens va animar a conti-
nuar-los. 

Tots els divendres es fan re-
unions obertes del CDR a les  
8 del vespre a l’Aula de Cultura 
per anar proposant i organit-
zant les diferents accions.

Entre les accions previstes 
hi ha fer un mural en una paret 
del poble a favor dels presos 
polítics o sobre la República, 
però de moment no hem tro-
bat cap paret disponible o que 
els propietaris ens donin el 
permís per fer-ho.

També es volen fer algunes 
xerrades informatives per con-
vidar a tothom a desconnectar 
de les empreses de l’Ibex 35, 
que s’oposen a la indepen-
dència de Catalunya, i canviar 
a empreses locals catalanes, 
com poden ser empreses o 
cooperatives energètiques, 
bancàries o de serveis de te-
lefonia i internet. Això és una 
forma de pressió econòmica 
que tenim els ciutadans i és 
una manera d’anar construint 
la república que volem.

Durant el mes de febrer es 
va fer una encintada groga 
als plataners de l’avinguda 
de Montserrat, a l’entrada del 
poble. Va patir diferents actes 
vandàlics fins que finalment els 
van tallar tots, però persistirem 
i els anirem reposant.

També s’han fet diferents 
accions per encintar de groc la 
tanca de la C-25 en trams del 
nostre municipi com una forma 
de mostrar a tots els viatgers el 

nostre suport al presos polítics 
i com una mostra de reclam de 
llibertat i democràcia real. 

S’ha començat una recolli-
da de signatures en col·labo-
ració amb entitats del poble 
per demanar que la plaça de 
l’Ajuntament, Marquès de la 
Quadra, es passi a anomenar 
plaça de l'U d’Octubre, per 
recordar que en aquesta data 
es va celebrar un referèndum 
d’independència i que molts 
vilatortins i vilatortines van es-
tar protegint el col·legi electo-
ral i les urnes durant tot el dia.

Us animem i convidem a 
participar de les accions del 
CDR i a col·laborar-hi activa-
ment a través de les reunions 
setmanals.

Podeu seguir les activitats 
del CDR a les xarxes socials de 
Twitter, Instagram i Telegram a 
través de l’usuari @CDR_Vila-
torta i al Facebook a través de 
la pàgina www.facebook.com/
CDRSantJuliaVilatorta/
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Vivim uns temps convulsos 
on s’estan posant a prova 
moltes coses que fins fa poc 
no ens qüestionàvem, potser 
per comoditat o bé per un 
ensopiment de la conscièn-
cia ciutadana. Drets tan fona-
mentals com la llibertat d’ex-
pressió, el dret de manifestar 
públicament la nostra opinió, 
la discrepància política i el seu 
respecte, el qüestionament de 
les relacions de poder polític 
i econòmic, el dret de crítica 
al cap d’estat per molt rei que 
sigui, la no aplicació de les 
lleis penals amb finalitats po-
lítiques, l’estat al servei de la 
ciutadania i no al revés...

Tot això ho estem veient ara 
aprofitant la situació política 
que va esdevenir arran del re-
ferèndum de l’1 d’octubre i la 
posterior proclamació fallida 
de la República catalana. La 
persecució judicial i l’empreso-
nament, sense judici i abusant 
de la presó preventiva, de lí-
ders de moviments ciutadans 
i polítics tenen dues finalitats 
clares: 1) escarment pels que 
vulguin seguir els seus pas-
sos, i vigilant l’acció política 
fent-los servir com a hostat-
ges; 2) modificar els resultats 
de les urnes que no han pogut 
guanyar amb els vots amb tot 
l’aparell d’un estat al darrera i 
el suport de bona part del po-
der econòmic.

És molt clar que hi ha per-
sones i partits que ja els està 
bé la situació en que es tro-
ben els presos polítics, cal 
dir-ho així. Només falta llegir 
les interlocutòries dels jutges 
per certificar-ho, encara que 
els agrada més l’expressió 
polítics presos per així diluir 
en quelcom indeterminat la 
causa de la seva estada a la 
presó.

I el rebuig de la situació en 
què es troben l’Oriol, en Joa-
quim, els dos Jordis i els exi-

liats a Brussel·les i Suïssa fa 
que a tot arreu del país es pro-
dueixin accions de protesta 
de tota mena, cantar per la lli-
bertat, actes, manifestacions, 
missatges a la xarxa, reunions 
per debatre i moltes altres que 
no ens han arribat.

Una acció que es veu, que 
té un sentit que entén tothom, 
que s’ha escampat a tot ar-
reu, és quelcom tan imma-
terial com el color groc, pro-
hibit —el color!— fins i tot en 
una campanya electoral. Tan 
poderós és aquest color que 
quan el veiem a qualsevol lloc 
públic, penjat en forma de 
llaç, abraçant un arbre, a la ja-
queta d’en Guardiola, en una 
bufanda, el nostre pensament 
va directament per a aques-
tes persones que he esmen-
tat abans, presos polítics en 
presó preventiva per la deci-
sió d’un jutge i tractats com a 
delinqüents perillosos a 600 
quilòmetres dels seus. 

A Sant Julià, com a qual-
sevol poble de Catalunya, no 
tots pensem el mateix ni te-
nim els mateixos valors, però 
sí que n'hauríem de compartir 
un: el respecte per les discre-

pàncies polítiques i les perso-
nes. 

Si un grup de gent del poble 
ha volgut expressar la seva 
solidaritat amb els presos po-
lítics utilitzant l’aparador que 
ens donen els plàtans cen-
tenaris que tenim a l’entrada 
del poble, sense l’oposició de 
l’Ajuntament, i alguna perso-
na individual o col·lectivament 
d’aquí o de fora no li està bé 
la iniciativa, si té els valors 
que hauríem de compartir que 
s’adreci a l’Ajuntament argu-
mentant-ho i demanant-ne la 
retirada.

De la mateixa manera que 
la col·locació va ser un diu-
menge al matí, a plena llum 
del dia i sense amagar res, 
els que s’hi oposen seria bo 
que actuessin amb la matei-
xa transparència, i no en la 
foscor de la nit, si creuen que 
això afecta els seus drets com 
a ciutadans.

Continuarem reivindicant la 
llibertat pels presos polítics i 
el retorn dels exiliats fins que 
deixin de ser-ho.

Antoni Bosch
Vilatorta per la Independència
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Cursos de director/a
i curs de monitor/a
El curs 2017/18 haurà estat el de 
la formació en responsables de 
lleure a Sant Julià de Vilatorta.

Durant les vacances de Na-
dal es va realitzar un curs in-
tensiu de monitor/a de lleure. 
Inicialment s’havia de fer a Sant 
Julià i es becava amb un 30% 
del preu de la inscripció a tots 
els empadronats al municipi. 
Finalment no es va poder fer 
aquí perquè no es va arribar a 
un mínim d'inscripcions, però 
les 6 persones que s’havien 
inscrit van poder fer el curs en 
les mateixes condicions i dates 
a Manlleu. L'import de la ins-
cripció va estar subvencionat 
per l’Ajuntament.

Aquesta Setmana Santa es 
realitzarà un curs intensiu de 
director/a de lleure a Sant Julià 
i l’Ajuntament ha subvencionat 
fins a un 50% de la inscripció 
de cada participant. En aquest 
cas s’ha organitzat des del 
Servei de Joventut d’Osona 

El Pla de Joventut 18-21
L'Ajuntament va aprovar un 
nou Pla de Joventut  pel qua-
drienni 2018-2021 que planifi-
ca de manera estratègica les 
polítiques de joventut i mar-
ca les línies de treball. Per la 
seva elaboració s'ha comptat 
amb la participació de diversos 
agents implicats en política de 
joventut del poble: els matei-
xos joves, el Consell de Joven-
tut - Tupinots, i personal tècnic 
i polític, El document es pot 
consultar a la web de l’Ajunta-
ment a l’apartat de plans, cam-
panyes i programes.

Centre, i per tant hi participen 
joves de Sant Julià, però tam-
bé de Calldetenes, Folguero-
les, Vilanova de Sau o Tavèr-
noles. Aquesta vegada el curs 
es podrà fer aquí, ja que al ser 
una activitat mancomunada sí 
que s’ha arribat al mínim d’ins-
crits. 

L’organització d’aquests cur-
sos i la subvenció de les ins-
cripcions a tots els empadro-
nats al municipi s’han impulsat 
des de la Regidoria de Joven-
tut i d’Educació, per garantir la 
continuïtat i l’inici de nous pro-
jectes d’educació en el lleure, ja 
que és important potenciar-la al 
poble per dues raons: perquè 
és positiu per als infants tenir un 
acompanyament educatiu en 
el lleure ja que se’ls potencien 
les competències, però també 
perquè des de joventut és una 
bona opció per poder entrar en 
el mercat laboral i començar a 
fer una carrera laboral dins el 
món de l’educació amb una for-
mació i una titulació per a totes 
les persones interessades.

Un ‘skate park’ reconegut
Des de finals de l’estiu passat, Sant Julià té un skatepark nou situ-
at darrera les piscines. La construcció d’aquest espai va ser una 
aposta de la Regidoria d’Esports, però va venir precedida de l’or-
ganització i mobilització d’un grup de joves del poble practicants 
d’skate i l’scooter, que van recollir més d’un centenar de signatu-
res per demanar la construcció d'aquest espai. 

La bona acollida s’ha notat des d’un inici, amb molta afluència 
de joves. La majoria són del poble però també hi ha esportistes 
de tota la comarca. Molts skaters d’Osona el qualifiquen com un 
dels millors, si no el millor de la comarca. De fet, a principis d’any 
l’skater i youtuber Francesc Boix, conegut pels seus vídeos sobre 
el món de l’skate, va ser a Sant Julià per comprovar-ho i el va qua-
lificar com un dels millors de Catalunya.

Com que la iniciativa de fer l’skatepark en gran part va sorgir de 
la voluntat d’un bon grup de joves del poble, conjuntament amb 
ells mateixos properament s’organitzarà una inauguració com cal.
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Càpsula 2018
Aquest mes d’abril es farà la 
quarta edició del projecte co-
marcal Càpsula, projecte im-
pulsat pels tècnics i tècniques 
de joventut de la comarca. 
Càpsula són unes jornades 
d’orientació acadèmica i pro-
fessional de tres dies de dura-
da que s’estructuren en unes 
sessions de matí destinades 
a alumnes de 4t d’ESO de 
tots els centres de secundària 
d’Osona. Les inscripcions es 
formalitzen a través dels tutors 
responsables de cada classe. 
En aquesta edició, hi partici-
pen estudiants del Col·legi El 
Roser i els estudiants vilator-
tins del SI Les Margues.

El principal objectiu d’aquest 
projecte és donar a conèi-
xer als i les joves que acaben 
l’etapa d’educació secunda-
ria obligatòria les diferents 
opcions de formació reglada 
postobligatòria de la comarca 
d’Osona. 

Càpsula matí és l’espai des-
tinat als i les joves per mostrar 
l’oferta de formació professi-
onal de la comarca, explicar 
els diferents tipus de batxille-
rat i apostar per un contingut 
d’acompanyament al canvi i en 
el moment de presa de decisi-
ons. És per això que la intenció 
del projecte és que cada jove 
hagi escollit les xerrades i ta-
llers del seu interès.

Càpsula es farà els matins 
dels dies 18, 19 i 20 d’abril a 
l’edifici El Sucre i el Recinte Fi-
ral de Vic. 

Des del Punt Jove, seguint 
amb la línia de treball habitual, 
oferim orientació acadèmica 
durant tot l’any.

El Raid dels Ausetans es presenta amb canvis
Un any més torna el Raid dels Ausetans, el torneig adreçat a nois 
i noies d’entre 13 i 17 anys. Igual que en les edicions anteriors, els 
equips del poble faran les primeres proves a Sant Julià i partici-
paran a la final local el dissabte 7 d’abril a Vilanova de Sau, jun-
tament amb els equips d'Osona centre i Roda de Ter. D’aquesta 
trobada, en sortirà un equip de cada municipi que participarà a la 
gran final comarcal que es farà el cap de setmana 5 i 6 de maig a 
un nou emplaçament, el càmping de Vidrà. Les inscripcions s’han 
pogut fer al Punt Jove entre l'1 de febrer i el 13 de març.

L’inici del Raid també presenta novetats. Es convoquen a tots 
els equips inscrits als municipis que formen part d’Osona centre 
i es realitza una sola presentació del Raid alhora que es farà la 
primera prova puntuable. Els equips reben un dossier amb tota la 
informació del raid: funcionament, proves que han de fer prèvies 
a la final local, etc. Aquesta presentació es va fer el diumenge 18 
de març al centre cultural de Folgueroles. Una altra novetat és que 
enguany s'ha exclòs la categoria de majors d’edat.

El Raid dels Ausetans és una iniciativa que va néixer l’any 2006 
com a projecte mancomunat entre diferents ajuntaments de la co-
marca d’Osona. Les activitats promouen diferents valors com la 
cohesió social, la integració, el respecte a les persones, el respec-
te al medi i als col·lectius que l’habiten. Aquests i molts altres va-
lors es transmeten mitjançant un gran conjunt d’activitats: socials, 
esportives, d’aventura, culturals, d’oci… Totes es desenvolupen 
seguint un format de raid per puntuacions, com un torneig on es 
van classificant els equips, que passaran primer a la fase local i 
després a la final comarcal. 

També és novetat d’aquesta edició la incorporació de tres pre-
mis per tal que siguin tres els equips guanyadors de la final comar-
cal. El primer premi segueix sent el mateix, un dia a Port Aventura, 
i el segon i tercer premi són una jornada d'activitats a les instal·la-
cions d’Anigami a Les Comes.
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El 34è Concurs de colles improvisades
Les audicions de sardanes al pavelló dels diumenges a la tarda 
continuen aplegant un gran nombre de balladors. Amb l'audició 
del dia 11 de març passat, amenitzada per la cobla Lluïsos, es va 
fer el 34è Concurs de colles improvisades. Aquesta audició/con-
curs va aplegar entre balladors i públic més de 200 persones.
Nou colles van omplir el parquet del pavelló per disputar-se el 
primer premi d'aquest longeu concurs. El més important, però, 
va ser que al final tothom va compartir uns talls de coca amb fuet 
i cava amb amics i companys sardanistes.

El dilluns de Pasqua, l'Aplec de Puig-l'agulla
El proper 2 d’abril —dilluns de Pasqua—, celebrarem el tradicio-
nal 34è Aplec de Puig-l’agulla amb el següent programa:

11.30 h. Ofici solemne. 
12.00 h.  Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Baix Llobregat.
   Tot seguit, sorteig d’ous, cava i pernils.
17.00 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Baix Llobregat.
  Seguidament, sorteig d’ous, cava i pernils.

T'esperem a Puig-l’agulla per viure l'Aplec!

El 12è Aplec Comarcal, a Montesquiu
El 12è Aplec Comarcal d'Osona enguany es celebrarà al Castell 
de Montesquiu els dies 30 de juny i 1 de juliol. Hi intervindran les 
cobles Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell i Principal de 
Llobregat. Com ja és habitual en aquesta diada, a Osona no hi 
haurà sardanes enlloc més. Animeu-vos i veniu a Montesquiu a 
gaudir de l’Aplec juntament amb tots els companys sardanistes 
de la comarca.

Dante Miravet 
guardonat amb
el Premi a la
Dedicació
Sardanista
Dante Miravet, vicepresi-
dent de la nostra entitat, 
ha estat guardonat amb un 
dels Premis a la Dedicació 
Sardanista, atorgats per la 
Confederació Sardanista 
de Catalunya el passat 17 
de març, en el marc de la 
proclamació de Montblanc 
com a Capital de la Sarda-
na 2018. El lliurament dels 
Premis es farà a Montblanc 
mateix el dia 10 de novem-
bre proper. 

Dante Miravet ha estat 
reconegut per a la seva ac-
tivitat primer com a dansai-
re, entrenador i capdanser 
en diverses colles sardanis-
tes i posteriorment per ser 
un dels impulsors del reno-
vat Aplec Comarcal d'Oso-
na, a més de ser l'ànima de 
l'Agrupació Sardanista de 
Sant Julià de Vilatorta, des 
de fa molts anys. 

Els Premis Capital de la 
Sardana suposen un reco-
neixement per a persones, 
entitats i institucions que 
han desenvolupat una tas-
ca de difusió i defensa de 
la sardana i la dansa tradi-
cional. 

Moltes felicitats, Dante!
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Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18

fmolas@osonanet.com

A la nostra oficina trobarà l’assessorament 
que busca, amb experiència 

i professionalitat demostrables. Carrer Compositor Ramon Victori, 10
Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15
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Abaraka Bake

Els set estudiants de la Facul-
tat d’Educació, Traducció i Ci-
ències Humanes ja han tornat 
de les seves pràctiques a Jali 
en el marc del conveni entre 
la nostra associació i la UVic 
-UCC. En un poble com Jali 
on no hi ha aigua corrent, on 
tampoc hi ha llum elèctrica, 
els carrers no són asfaltats 
i a l’escola hi ha una manca 
de recursos de tot tipus ens 
podem preguntar: què hi han 
après els estudiants? Cal te-
nir present que les pràctiques 
d’aquests set estudiants s’en-
foquen des d’una perspectiva 
global i és que afrontar-te a 
tanta incomoditat et provoca 
sortir del que se’n diu la teva 
zona de confort. Els estudi-
ants han tornat encantats de 
la seva experiència i ens han 
explicat que han après a va-

lorar tot allò que tenim aquí, 
a entendre que potser no és 
necessari que visquem amb 
el ritme frenètic que portem 
en el món occidental, que 
han captat la importància que 
té la dona a l’Àfrica i han in-
corporat la improvisació com 
una estratègia per fer classes 
a l’escola sense cap mena de 
recurs. Han après moltes co-
ses i, a la vegada, han hagut 
de desaprendre’n d’altres, 
que encara és més complicat.

Des de l’associació volem 
agrair a totes les persones 

que van venir al Cabaret de 
Circ que vam organitzar el 3 
de febrer passat i que van col-
laborar econòmicament amb 
el projecte del tractor. L’acti-
vitat ens va permetre recaptar 
1.084 euros i esperem que en 
la propera revista Vilatorta us 
puguem explicar que el trac-
tor ja és a Jali.

Més informació a: http://aba-
rakabake.blogspot.com.es/

Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta – Jali 

abarakabake@gmail.com   

Què es pot
aprendre a Jali? 

Jordi Tió, desè de la classificació
general del Ral·li Esprint Sant Julià
El 25 de febrer passat es va 
fer la 21a edició del Ral·li Es-
print amb seu a Sant Julià de 
Vilatorta. El vilatortí Jordi Tió, 
amb el seu Renault Clio RS, va 
marcar els millors temps de la 
seva trajectòria i va aconseguir 
un meritori 10è lloc en la clas-
sificació general, situant-se 
en posicions de cotxes amb 
molta més potència. Aquesta 
és la quarta edició en què Tió 
participa al Ral·li Esprint amb 
el seu Renault Clio Grup N, i 
poder estar en el Top Ten de la 
classificació ha estat una vic-
tòria per al pilot vilatortí.

Ara mateix, Tió ja pensa en 
la seva participació al Ral·li 
Osona, que es celebra al mes 
de juliol i que aquest any arri-
ba al 50è aniversari.



50

en
tit

at
s Parlem amb les entitats

Albert Arjona
President del Club de Tennis Sant Julià

L’Albert Arjona va néixer a Sant Julià l’any 1977. Els seus pares eren 
socis del club. Des dels 8 anys ja els acompanyava i mentre ells 
jugaven a tennis l’Albert jugava al frontó. Aleshores el van apuntar a 
l’escola de tennis i des de sempre ha estat soci del club.

On es jugava abans de les 
actuals instal·lacions?

En aquella època es practi-
cava el tennis en una pista de 
terra de la Torre de can Planes. 
Més tard, a la pista de quitrà 
de darrere les piscines. Actu-
alment en les nostres instal·la-
cions hi tenim dues pistes de 
tennis, dues de pàdel i l’edifici 
de la seu social amb bar-res-
taurant i vestidors.

Hi ha tradició tennística a 
Sant Julià?

Recordo que quan era pe-
tit hi havia molta afició i molt 
ambient, però actualment s’ha 
perdut una mica, tot i que el 
club s’ha rellançat amb l’entra-
da del pàdel, l’esport de moda 
que ha arrelat amb força ja que 
és tècnicament més fàcil que el 
tennis.

Des de quan ets president del 
Club de Tennis Sant Julià? 

Ho soc des de fa 6 anys. 
En Sergi Serra i jo hi jugàvem 
sovint. Un dia vam suggerir 
al president d’aleshores, Je-
sús Canadell, les millores que 
pensàvem que caldria fer a les 
instal·lacions i ell ens va propo-
sar si volíem ser de la junta. Ho 
vam acceptar i aleshores es va 
produir el relleu.

Quants socis teniu actual-
ment?

Som 180 socis. El club es fi-
nança amb quotes trimestrals 
de 25 euros i amb els 5 euros 
que es cobren pel dret a jugar 
a les pistes de pàdel, més 2 eu-
ros si és a la nit i es necessita 
llum. 

Quines activitats progra-
meu?

Com a activitats fixes hi ha 
l’escola de tennis infantil, per a 
nens fins a 14 anys, i també es-
cola de pàdel per a nens, i com 
a competicions esportives re-
llevants tenim equips que parti-
cipen en el torneig comarcal de 
tennis i organitzem campionats 

El Club de Tennis Sant Julià es va crear entre els anys 1972 i 1973 
quan una colla d’amics (algun d’ells acabant de jugar a futbol) es 
van aficionar al tennis, en part influenciats pels grans jugadors 
d’aquella època (Gimeno, Santana, Orantes, Gisbert...). L’afició es 
va estendre pel poble de manera que va sortir la idea i possibilitat 
de tenir un club propi. Algunes dates importants pel club són:

- Fundació del club: 22/09/1973.
- Primer president: Josep M. Vilamala Blanch.
- Aprovació oficial dels estatuts: 29/01/1974.
- Compra del terreny de 6.254m2: 10/10/1976.
- Construcció de la pista número 1 de tennis: 25/09/1977.
- Màxim nombre de socis (275): 1987.
- Inauguració del local social: 24/03/1989.
- Construcció de la pista de tennis 2 i frontó: 25/09/1990.
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(torneig d’estiu, torneig d’hi-
vern, torneig per parelles i el 
comarcal de pàdel).

Teniu planter de nous ten-
nistes?

Hi ha 40 nens a l’escola 
que estan aprenent a jugar 
a tennis i formen part del 
planter del club. L’escola 
funciona molt bé i està di-
rigida per un monitor i dos 
ajudants.

Com vau introduir el pà-
del?

Com que el tennis ana-
va en regressió i el pàdel 
estava en puixança, per tal 
de revitalitzar el club i ob-
tenir recursos es va decidir 
construir una pista de pà-
del. La primera pista es va 
fer amb la col·laboració dels 
socis, que en van avançar 
els diners. Un cop recupe-
rada la inversió se’ls va re-
tornar l’import. Després ja 
vam poder poder construir 
una segona pista. La pri-
mera pista es va inaugurar 
el juny de 2013 i el juny de 
l’any següent es posava en 
funcionament la segona.

Quins projectes de futur 
teniu?

Fa molt poc que hem re-
novat la pista de tennis de 
baix i actualment no tenim 
pressupost per fer grans 
projectes, però anirem fent 
petites cosetes. Hi ha ac-
tuacions importants que 
caldria fer com ara adequar 
l’enllumenat i els vestidors, 
entre altres, però de mo-
ment hem d’acabar de pa-
gar la renovació de la pista 
i deixarem per a més enda-
vant les altres actuacions.

Per a més informació o in-
teressar-se per fer-se soci 
podeu consultar la pàgina 
web del club:
www.tennissantjulia.com

Club Esportiu Vilatorta

Hem encetat l’any 2018 amb un nou equip: un grup de noies amb 
moltes ganes de bàsquet i amb un projecte engrescador i de futur. 
Aquests mesos fins a finalitzar la temporada han decidit jugar a 
la competició de lleure organitzada pel Consell Esportiu d’Osona 
que els servirà de preparació, per anar-se coneixent, per conjuntar 
l’equip, per agafar confiança i un bon ritme per jugar federades 
la propera temporada. Aquest equip servirà de referent i revulsiu 
per les noies de l’equip cadet femení que la propera temporada ja 
seran júniors.

Vàrem ser presents a la jornada de portes obertes de l’empresa 
Onnera Laundry, en una matinal molt entretinguda fent partidets a 
l’aparcament, on s’hi van instal·lar dues cistelles, i vam comptar 
amb la participació dels nostres jugadors/es, treballadors de l’em-
presa i familiars. El CE Vilatorta i Onnera Laundry hem signat un 
conveni de col·laboració de patrocini de l’equip Sots-21 masculí. 
Des d’aquí els donem les gràcies per la confiança que ens han fet 
i la gran ajuda que representa per al club.

També volem agrair la inestimable col·laboració que seguim 
rebent, una temporada més, de Farmàcia Comas, amb el patrocini 
de l’equip Mini i de l'Escoleta i proveint-nos les farmacioles de tots 
els equips.

Hem seguit amb el Bàsquet a l'Escola, en anglès. Si abans de 
Nadal érem a l’Escola Bellpuig, passades les festes hem estat a 
l’Escola Mossèn Cinto de Folgueroles. 

Ja estem preparant el Campus Vilatorta Bàsquet de Setmana 
Santa, que també, a banda del bàsquet, comptarà amb activitats 
alternatives.

I al maig conjuguem la terrissa i el bàsquet amb el III Torneig 
de Bàsquet Fira del Tupí. El dissabte 26, al matí, es disputarà la 
competició de categoria mini masculí i mixta i tot el diumenge 27 
es dedicarà a la categoria cadet femení. 
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Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:

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

699831521
Av. Poetes Catalans, 46
Folgueroles (08519)
ia.muverdaguer@hotmail.com
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L'Associació de Bàsquet de 
Sant Julià de Vilatorta ja està 
treballant per a la 34a edició 
del Torneig BBVA de Bàs-
quet, Gran Premi Diputació 
de Barcelona, que tindrà lloc 
els dies 7, 8 i 9 de setembre 
d'enguany.

Malgrat que gairebé tota la 
feina i els preparatius es con-
centren en els mesos de juliol, 
agost i setembre, durant la res-
ta de l'any també es necessi-
ta anar treballant en diversos 
camps, com la relació amb es-
pònsors, federacions, proveï-
dors, ajuntaments, premsa, etc. 
Per aquest motiu, l'organització 
del Torneig realitza una sèrie de 
trobades per anar-ne perfilant 
tots els detalls. La darrera de 
les trobades va ser passar un 
cap de setmana a Valls, coinci-
dint amb la festa del calçot, a la 
masia d'una de les famílies que 
formen part de l'organització. 
Entre reunió i reunió vam poder 
gaudir d'una magnífica calço-
tada, com no podia ser d'una 
altra manera a Valls.

L'organització és oberta a 
tothom que hi vulgui partici-
par. Com a voluntari els dies 
del Torneig, com ja feu molts 
de vosaltres, o, qui disposi 
de més temps i ganes d'in-
tegrar-se en tasques de més 
responsabilitat, pot entrar a 
formar part de la cinquante-
na d'organitzadors amb unes 
tasques definides. I, si més 
no, participar com a jugador 
del Torneig, com a públic o 
a les diverses activitats com-
plementàries de lleure. Us hi 
esperem!

Joan Aragó
Cap de Premsa del Torneig 

BBVA de Bàsquet

El 34è Torneig
de Bàsquet BBVA 
de Sant Julià
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Tel. 600 64 20 77
C. Núria, 10

Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.comAv. Montserrat, 31 - Sant Jullià de Vilatorta - Tel. 93 812 28 39
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Per segon any consecutiu les 
instal·lacions esportives de 
Sant Julià de Vilatorta seran 
la seu de l'OR Experience, un 
projecte futbolístic adreçat a 
nois i noies nascuts entre el 
2004 i el 2009. El campus es 
realitzarà del 25 al 30 de juny 
i serà dirigit pel futbolista pro-
fessional Oriol Riera. Fins al 
31 de maig es pot fer la sol·li-
citud de la beca, que s’adjudi-
caran perquè hi puguin parti-
cipar jugadors/es vulnerables 
econòmicament. 

Riera, amb llarga experièn-
cia a la Primera Divisió i ara 
enrolat a les files del Westwen 
Sydney Wanderers australià, 

El jugador de Sant Julià de Vi-
latorta Ferran Jutglà ha fitxat 
pel València CF. Amb 19 anys 
jugava amb la UE Sant Andreu, 
que l'ha traspassat al València 
CF. El futbolista acabarà la 
seva recuperació amb el seu 
nou equip. En Ferran afirma 
que per ell és una oportunitat 
única, que porta molt temps 
esperant-la, que té moltes 
ganes de començar a jugar, 
gaudir de l'experiència i a poc 
a poc anar progressant en un 
gran club com el València CF.  
El cos tècnic d'aquest club es 
va posar en contacte amb el 
seu agent per negociar el seu 
traspàs i finalment ha estat 
fitxat per dues temporades. 
Aquesta l'acabarà amb el ju-
venil A del València, que milita 
a la Divisió d'Honor. L'objec-
tiu per la propera temporada 
és jugar amb el filial del Va-
lència CF, a la Segona Divisió 
B. Tot i que ja s'ha instal·lat a 
València i està allotjat a la re-
sidència del club, de moment 
encara no ha pogut debutar 
amb el seu nou equip perquè 
s'està recuperant d'una lesió 

El vilatortí Ferran Jutglà fitxa pel València CF

al genoll, però té moltes ga-
nes de poder-se incorporar 
ben aviat. 

En Ferran va començar a ju-
gar amb el Sant Julià , tot i que 
també ha passat pel Vic-Riu-
primer REFO, l'Espanyol, el 
Bellvitge i el Sant Andreu. A 
part del futbol des de ben jove 

en Ferran ha participat en mol-
tes de les activitats que es fan 
al poble, com la caminada o 
l'Aplec Caramellaire.  De fet, és 
una de les persones que més 
vegades ha participat amb la 
Brigada Jove (grup de volun-
taris joves en esdeveniments 
del poble) els últims anys.

L'OriolRiera Experience
torna a Sant Julià l’última setmana de juny

impulsa la segona edició d'un 
projecte que presenta nove-
tats: l'aposta pel futbol femení 
-hi haurà entrenadores i la vi-
sita d'una jugadora de la lliga 
professional femenina-; l'am-
pliació de places gràcies a la 

col·laboració de l'Ajuntament, 
que proporciona un nou camp 
i la concessió de beques; una 
atenció especial a l'entrena-
ment de porters, i noves acti-
vitats per conèixer el dia a dia 
del futbol professional.
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FRANKFURT
SANT JULIÀ

Ba r 
NÚR IA

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
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Arran d’una formació que vam dur a terme 
el curs passat, les mestres de la Patuleia 
ens hem proposat dur a terme un projecte 
de ioga amb els nens i nenes a partir d’un 
any (quan ja caminen), durant aquest curs.

Partim del fet que els nens i nenes tenen 
unes qualitats naturals de consciència cor-
poral, d’integració en l’entorn, de poder sen-
tir més enllà del pensar i, tenint en compte 
tot això, el ioga que proposem als infants és 
un ioga dinàmic, en moviment, i es practica 
a través del joc, tot deixant volar la imagi-
nació imitant diversos elements naturals de 
l'entorn, com poden ser animals, plantes o 
formes. Aquestes imitacions, al cap i a la 
fi, es converteixen en postures de ioga que 
permeten entrar en sintonia amb el cos, la 
ment i la seva pròpia energia corporal. 

A través de contes, els nens poden de-
senvolupar les assanes de ioga que fan els 
adults, amb tots els avantatges de salut fí-
sica, mental i emocional; aprendre a mos-
trar-se tal com son i a no tenir por d’ex-
pressar-se i d’expressar la seva afectivitat; 
a respectar l’altre i l’entorn, i a resoldre els 
seus conflictes personals; a prendre consci-
ència de com n’és d’important la respiració i 
el fer espais de silenci enmig del soroll. 

Amb aquest nou projecte pretenem 
acompanyar el nen en el seu procés de 
descoberta d’ell mateix a través d’aquesta 
pràctica, com una forma divertida de desen-
volupar els sentits en els més petits, la capa-
citat d’atenció i concentració, la consciència 
del cos i la seva flexibilitat, i aspectes tan 
importants com el relaxament i la respiració.

La pràctica de ioga no és adequat per als 
més petits de la Patuleia. Per això, amb els 
Estels, continuem treballant la consciència 
corporal a través dels massatges i jocs de 
falda, on el que pretenem és donar la segu-
retat emocional a l’infant fonamental per a un 
correcte desenvolupament a través del con-
tacte pell a pell, la mirada, els somriures, les 
abraçades, les carícies, el to de la veu, etc.

Bona Setmana Santa de part de tot l’equip 
de la Patuleia!

Només recordar-vos que les portes ober-
tes per al curs 2018-19 seran el dissabte 21 
d’abril de 10 del matí a 1 del migdia.

Les mestres

Llar d’infants Patuleia
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Iniciem un nou projecte: ioga a l'escola

Xerrada amb la psicòloga 
Maria Jesús Comellas
Conjuntament amb l'Ajuntament estem preparant 
una xerrada amb la coneguda mestra i doctora en 
Psicologia M. Jesús Comellas Carbó, professora 
emèrita titular d’orientació educativa del Departa-
ment de Pedagogia Aplicada de la UAB i directora 
del grup d’investigació GRODE (Grup d’Investiga-
ció, Orientació i Desenvolupament Educatiu). 

Aquesta xerrada serà el 12 d'abril a 2/4 de 9 del 
vespre a la Llar d’Infants Patuleia i es tractaran te-
mes d'interès per a les famílies, com ara comporta-
ments i límits, els moments que el meu fill/a no em 
fa cas, com gestionar el conflicte amb els nostres 
fills, com resoldre situacions problemàtiques, intel-
ligència emocional, com dir no sense dir no, etc. 

Serà una xerrada oberta a tothom a qui li interessi 
i el preocupin aquest temes. Hi esteu tots convidats!
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En l’últim número de la revista us animà-
vem a participar en les activitats que, en 
col·laboració amb altres entitats del poble, 
estàvem organitzant per a La Marató de 
TV3, aquest any dedicada a les malalties 
infeccioses. Les activitats van ser un èxit i 
entre tots vam recaptar 1.620,30 euros.

El Nadal també va deixar sorpreses per 
als nens i nenes de l’escola: llibres per a la 
biblioteca i una pissarra digital i tàctil per a 
la classe de P5. A més, les participacions 
de la loteria de Nadal que es van vendre 
des de l’AMPA van resultar premiades amb 
el retorn dels diners. El pagament es va fer 
durant diversos dies a la sortida de l’escola.

Com cada any, l’escola va celebrar el 
carnestoltes, fent la seva cercavila pels 
carrers del poble, per mostrar les disfres-
ses tan acolorides i originals que van ela-
borar els mateixos alumnes. Aquest any el 
tema central del curs són els hàbitats del 
món, així que les disfresses van anar des 
de peixets i mariners del mar, fins a esqui-
mals dels pols, tigres de la selva, pastors i 
pastores de la muntanya, nois i noies amb 
canoes baixant per un riu, fades de les flors 
i arbres del bosc, volcans, girafes i nois i 
noies habitants del desert, acompanyats 
per una colla d’exploradors. 

Un any més, l’escola va obrir les portes 
a les famílies que la volien conèixer i no-
saltres hi vam participar explicant qui som i 
quina és la nostra tasca. Les mestres tam-
bé van exposar molt detalladament com 
porten a terme el seu projecte educatiu al 
centre i a les aules, i van mostrar els espais 
a les noves famílies.

Tot i que amb les nevades dels últims 
dies costa de creure, s’acosta la primave-
ra i, per tant, la Diada de Sant Jordi. Com 
cada any, vendrem roses a la parada que 
muntarem a  l’entrada del poble, davant de 
cal Carreter, pocs metres més avall de la 
carnisseria El Rebost. Sens dubte, suposa 
una oportunitat més de generar recursos 
per a invertir en la millora de l’escola, que 
és de tots i totes. Per tant, us animem a 
comprar la vostra rosa de Sant Jordi amb 
nosaltres. 

Per altra banda, us animem també que 
participeu activament a les reunions de 
l’AMPA o a través del nostre correu, per acla-
rir qualsevol dubte o fer-nos suggeriments: 
ampabellpuig@gmail.com. A reveure.
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Què és la pau? Estat d’ànim 
tranquil no torbat per la pas-
sió, l’ànsia, el temor etc.

El dimarts 30 de gener, Dia 
Mundial de la Pau, tota l’es-
cola Bellpuig ho vam com-
memorar parlant a la classe 
del que significa la pau per 
nosaltres

Tots junts al pati en equip 
cooperatiu vam llegir poe-
mes, frases i dites i vam ex-
plicar dibuixos.

La diada es va cloure can-
tant la cançó El swing de la 
Pau, interpretada per tots els 
alumnes i mestres.

Aquí en teniu una mostra.

El respecte

A la meva classe no hi ha gaire res-
pecte. Sempre tenim dos camins a 
triar. Un és el de respectar que ens 
pot portar felicitat, i l’altre és el de 
no respectar, que ens porta més 
problemes.

Si anem per bon camí estarem 
més feliços i no tindrem tants pro-
blemes. Per això crec que hauríem 
de ser més respectuosos.

El respecte és amistat, com-
portar-nos bé, escoltar i respectar 
les opinions dels altres i cuidar les 
coses de les persones i del nostre 
entorn. 

Jo crec que si ens esforcem a 
ser més respectuosos estarem més 
contents i tranquils.

Jana Moré, 3r curs

Les nenes i els nens de 4t us volem 
explicar una reflexió que hem fet 
entre tots. Nosaltres pensem que 
tots som diferents però alhora tots 
som persones i per això ens hem de 
respectar. Si les nostres diferències 
ens fan tenir un conflicte, el podem 
solucionar parlant i sense utilitzar la 
violència.

Alumnes de 4t

La pau

Quan la guerra s’ha rendit,
i la pau l’ha envaït,
l’alegria ha florit
i tothom l’ha ben gaudit.

La violència no és la clau
somia en la pau.
Que dona salut,
al que mai n’ha tingut.

Si ets lliure,
bé podràs viure.
Aprèn a estimar 
i un bon cor s’obrirà.

Ja ho has aconseguit 
ja ets un bon amic.
Recorda l’amistat 
quan no és al teu costat. 

Alumnes de 5è
-Laia, Pau, Duna i Mar R-.

La pau

Creem un nou país
de pau i esperança,  
un mar d’il·lusió
i un bosc d’enyorança.  

Construïm muntanyes
plenes d'amistat  
i uns bonics arbres,
plens de felicitat.

Imagineu els nostres camins
sense guerres, bombes ni canons,
imagineu els nostres camins
tot plens d’il·lusió.

Amor, pau i amistat
seran sempre al teu costat.  
La pau ajudarà
que les guerres s’acabin ja.

Un món molt feliç
on les persones s’ajudin entre si,  
un món molt feliç
on tothom tingui dret a decidir.

Fins aquí aquest poema,
segur que us ha agradat,  
us desitgem a tots vosaltres
molta pau i felicitat.

Alumnes de 6è
-Abril, Aida, Mireia V, Lia, Biel, Joan- 

Dibuixos,
per ordre:
Educació 
Infantil.
Primer curs.
Segon curs.
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El 30 de gener el DENIP defensa la pau i 
ens ensenya que no només hi ha d’haver 
pau el dia assignat sinó que cada minut, 
segon i mil·lèsima de temps que passa 
amb qui tenim davant o tenim darrere, 
sigui d’aquí o d’allà, si pensa així o pen-
sa aixà... Tots ens hem de respectar.

El DENIP té com a tema: “L’amor uni-
versal és millor que l’egoisme, la no-vi-
olència és millor que la violència i la pau 
és millor que la guerra”.

Fa 36 anys, amb motiu de la mort de 
Mahatma Gandhi, es va decidir treballar 
a tots els centres educatius possibles 
del món el Dia de la Pau, per defen-
sar les idees de Gandhi, amb petites o 
grans manifestacions pacífiques.

Llorenç Vidal Vidal, un mallorquí po-
eta i educador, va impulsar aquest pro-
jecte tan i tan positiu en record del gran 
geni ara conegut arreu del món. Aquest 
projecte ha agafat un abast inimagina-
ble, ja que fan activitats per treballar la 
pau a moltes escoles i instituts del món. 
A Catalunya, també.

El Col·legi El Roser, com a part del nos-
tre projecte i alhora com a escola Unes-
co, any rere any, acostuma a fer d’aquest 
dia una jornada especial. Els nens, des 
del més petit fins al més gran, han de 
fer un esforç perquè entenem que el dia 
s’ho val. Són aquelles activitats que fan 
pensar, reflexionar i que en definitiva ens 
ajuden a ser millors persones.

L’objectiu era col·laborar entre tots 
amb una activitat comuna, que en 
aquest cas era confeccionar de P3 a 4t 
d'ESO un collage amb la paraula "pau" 
escrita en totes les llengües maternes 
dels alumnes de l’escola.

Aprofitant el nostre entorn natural, và-
rem escollir el llorer com a arbre repre-
sentatiu d’aquesta diada per col·locar-hi 
els propòsits de pau de tots els nostres 
alumnes.

I com acabar la jornada? De la millor 
manera! Asseguts tots, al pati central, 
formant el seu símbol representatiu.

Malgrat tot, no oblidem que la nos-
tra feina a l’escola és el dia a dia, i que 
aquesta pot contribuir molt a millorar 
fent l'ullet a la pau.

Col·legi El Roser
Fem l'ullet a la pau
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Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09

Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

OBRA NOVA
REFORMES

Pressupostos sense compromís

ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta

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

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51
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Ja feia dies que, en els meus 
constants moments d'insomni, 
vagarejava mentalment sobre 
quina podria ser la millor mane-
ra de morir, sobtadament, per 
una persona que no, NO vol 
morir.

La imaginació infantil, quan 
es manté viva al llarg dels anys, 
resulta més prolífica que la de 
qualsevol escriptor de fantasia. 
Amb això tinc una gran sort i 
ho haig de reconèixer, a mi no 
m'ha abandonat mai. Ja de 
ben petit la meva principal font 
d'entreteniment era el somni de 
l'impossible, el somni de què 
era desitjable, des de conver-
tir-me en un heroi (amb això 
diria que tothom ha somiat un 
moment o altre) fins a arribar a 
president de la nació més po-
derosa del planeta.

La qüestió era que somiant 
fins i tot podia oblidar-me de les 
meves mancances, encara que 
fos només per uns instants. La 
pertinença a una família de l'al-
ta burgesia catalana, escassa 
de recursos econòmics però 
sobrada de títols nobiliaris, 
sensació de pertinença a una 
classe superior i prepotència, 
havien restringit des de sem-
pre l'àmbit de les meves amis-
tats. Jo, l'Armand de..., amb 13 
anys, no em podia acostar a la 
canalla que s'ho passava d'allò 
més bé jugant al carrer, no po-
dia cridar, córrer, divertir-me...

Passat un temps, quan ja 
m'havia convertit en un més 
dels joves que ens crèiem 
superiors, tot i haver de treballar 
com qualsevol altre, i un crèdit 
absurdament demanat i conce-
dit em va permetre passejar per 
la vila amb el meu flamant cot-
xe nou, em vaig retrobar amb 
la Paula, amb qui de petit havia 
coincidit en algun acte per als 
infants per la Festa Major. Và-
rem sortir alguns dies durant la 
primavera i estiu d'aquell any 

per oblidar. Diguem que final-
ment va haver-hi un problema 
i no ens havíem vist més fins 
aquell migdia de fa una setma-
na, al restaurant.

Jo no havia tornat a pensar 
més en ella, i gairebé no la re-
conec, si no fos perquè m'ha 
saludat directament mentre em 
servia el dinar i llavors he recor-
dat els seus llavis. Com els po-
dia haver oblidat? Feia, 14, 15 
anys que no ens havíem tornat 
a veure. En teníem 19. Va ser 
l'any que vaig estrenar el meu 
primer cotxe, un VW Golf GTI 
(de segona mà) de la sèrie II, de 
color vermell. Un cotxe magní-
fic, que encara conservo.

El que puc assegurar és que 
no he deixat de pensar-hi ni un 
segon des del moment que ja 
agafant el cotxe per marxar em 
va abordar a l'aparcament i em 
va demanar si podia acompa-
nyar-la a casa, que tenia molta 
pressa. Com que aquella tarda 
no treballava, vaig dir-li de se-
guida que sí i ens en vam anar. 
La Paula vivia en un barri allu-
nyat del centre, de casetes uni-
familiars aïllades que es veien 

força atrotinades. Quan vàrem 
arribar em va convidar a entrar. 
Volia ensenyar-me una "habi-
tació del pànic", em va dir, que 
s'havia fet preparar per por a 
l'ambient que es vivia al barri. 
Per la mateixa raó, em va de-
manar que aparqués el cotxe 
al seu garatge si volia trobar-lo 
sencer en sortint.

Un cop a dins, em va oferir 
un cafè i mentre el preparava 
em va deixar remenant dins 
l'espai que s'havia fet preparar. 
Era molt petit, la veritat. Res a 
veure amb la sala de coman-
daments d'aquella famosa pel-
lícula de la Jodie Foster que 
havien estrenat feia poc. Si no 
fos per les petites dimensions, 
quasi hauria dit que es tractava 
d'una sala de música, de tan bé 
com semblaven aïllades les pa-
rets. Estava mirant de trobar la 
manera de tancar o obrir quan 
vaig sentir que la Paula s'acos-
tava amb el cafè, em vaig girar 
i, de sobte, la porta es va tancar.

La Paula, a través d'un petit 
espiell practicat a la porta, em 
va dir que feia molts anys que 
m'anava seguint, fins que va 
trobar l'ocasió per atreure'm a 
casa seva. Però que l'espera 
havia finalitzat. L'únic que vo-
lia era que li fes una confessió 
per escrit de què havia passat 
aquell estiu, per tal que pogués 
posar una denúncia. Ella no em 
volia fer cap mal, i vetllaria per-
què no em faltés de res, però 
no em deixaria marxar fins que 
tingués un escrit que la satisfés 
prou.

Aquest és el tercer que pre-
paro. Els altres dos me'ls va 
tornar perquè no deixaven prou 
clar que l'havia violada reitera-
dament aquell fatídic dia d'es-
tiu. No sé si amb aquest en 
tindrà prou. No sé quan podré 
sortir ni què passarà llavors. Em 
pregunto quina serà la millor 
manera de morir sobtadament 
quan no vols morir.

Joan Anton Mencos
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A les 6 de la tarda del dissabte 
dia 3 de març es va fer a l’Aula 
de Cultura la primera presenta-
ció de la novel·la L’hora quieta 
de M. Dolors Farrés. Un cop as-
seguda la gent que omplia l’au-
la, s’apagaren els llums per do-
nar pas a un petit curtmetratge 
promocional on la veu del supo-
sat protagonista, Galzeran de 
Monsingle, se sobreposava a 
les imatges per tal de narrar-nos 
en primera persona els fets que 
s’esdevenen en el transcurs de 
la novel·la, així com també una 
petita biografia de l’autora, ex-
plicada per ella mateixa.

"No sé si mai més seré la 
Beàtrix que havia estat". Així 
comença el preciós fragment 
del llibre que la rapsoda Anna 
Garcia ens va llegir a continua-
ció posant-se en el paper de la 
germana bessona de Galzeran, 
la petita Batris, la que va for-
mar-se en el mateix ventre, al 
mateix moment, la que va néi-
xer el mateix dia, i la que l’ente-
nia molt millor que ningú.

Tot seguit lAnton Carrera, 
presentador de l’acte, ens co-
mentava d’entrada que la lec-
tura de la novel·la "m’ha deixat, 
emocionalment, estabornit a 
causa de la seva intensitat, de 
la seva precisió i, molt especi-
alment, de la seva gosadia". El 
definia com un text atrevit, po-
tent i que no defuig cap situació 
compromesa amb descripcions 
ambigües o desdibuixades.

A tall de resum ens introduí 
en les característiques princi-
pals del segle XIV, període his-
tòric on es desenvolupa l’acció 
del relat, així com també la for-
ma de vida d’un petit monestir 
com Sant Llorenç del Munt, el 
punt central de l’àmbit d’ac-
ció de la novel·la. Una vida en 
comú d’un grup de persones 
dedicades al treball manual i in-
tel·lectual, relativament aparta-
des de la societat i submergides 

en un ambient de pau i silenci, 
que permetia als monjos viure la 
seva fe dins d’una atmosfera de 
pregària constant.

El tema principal del llibre 
és l’homosexualitat del prota-
gonista, considerada immoral, 
patològica i classificada com a 
trastorn mental a causa de pos-
sessió satànica. Per això era 
perseguida de manera siste-
màtica i constant per l’Ésglésia 
catòlica a l’edat mitjana i casti-
gada amb la tortura i la pena de 
mort, generalment a la foguera, 
per allò del foc purificador.

Si heu llegit El Càstig, la no-
vel·la que argumentalment pre-
cedeix L’hora quieta, sabreu 

que Galzeran va abandonar la 
seva brillant carrera de metge 
curial per ingressar al mones-
tir de Sant Llorenç com a pe-
nitència imposada pel rector 
de la parròquia de Sant Julià 
quan, ple de remordiments, li 
va confessar els seus pecats 
de sodomia. Ell inicialment con-
siderava que la seva condició 
sexual era un pecat gravíssim, 
però en conèixer i relacionar-se 
íntimament amb el frare traduc-
tor, Berenguer de Vallclara, un 
jove i bellíssim àngel blond, el 
seu concepte d’homosexual va 
canviant fins a considerar-lo un 
estat amorós acceptat per Déu. 
En aquest procés d’idealització 

Presentació de la novel·la ‘L'hora quieta’
L'‘hora quieta’
reflecteix amb tota
la seva exactitud la
manera de ser i de
comportar-se dels
catalans d'aleshores.

El punt central
de l'àmbit d'acció
de la novel·la és el
monestir de Sant
Llorenç del Munt.
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Dolors Farrés, aconsegueix un 
text de gran rendiment psicolò-
gic.

M. Dolors Farrés va voler do-
nar les gràcies, especialment 
emocionada, a tots els col·la-
boradors que han fet possible 
que la seva obra hagi estat pu-
blicada. Després, responent a 
la pregunta múrria de l’Anton, 
ens va confessar que… "sí, es-
tic enamorada d’en Galzeran". 
Seguint el fil de la conversa ens 
va voler explicar el com i el per-
què de L’hora quieta.

L’hora quieta va quedar fina-
lista al premi Sant Jordi 2007 
amb els suggeriments, però, 
de reduir-ne l’extensió amb un 
mínim de 100 pàgines, per ra-
ons comercials, i canviant el 
títol per ser massa poètic. Va 
sortir publicada per l’editorial 
Proa (2008) com El monestir 
de l’amor secret, amb aquella 
mica de regust amarg que cau-
sà en l’autora de veure mutilat 
el laboriós tapís entreteixit de 
temes i subtemes que enriqui-
en la història del seu estimat 
personatge principal, Galzeran 
de Monsingle, i un títol desafor-
tunat i carrincló.

Més endavant, després de 
publicar pel seu propi compte 
i risc El Càstig (2017), novel·la 
cronològicament anterior a 
El Monestir de l’amor secret, i 
veient la seva gran acceptació 
i les ganes que manifestaren 

molts lectors de llegir-ne la con-
tinuació, la M. Dolors es posà 
en contacte amb l’editorial Proa 
que, davant la impossibilitat de 
reeditar per tercera vegada El 
monestir de l’amor secret, n’hi 

va retornar amablement els 
drets d’autora. Això, i gràcies 
als seus mecenes i amics de 
Principat Edicions, li va obrir 
les portes per poder publicar, 
per fi, la que havia estat la seva 

obra inicial, amb tota la seva 
extensió i amb el títol tan bonic 
com suggeridor de L’hora quie-
ta, l’hora dòcil de la nocturnitat 
i les estrelles.

I després d’un "I ara què, M. 
Dolors?" de l’Anton, ens va ex-
plicar en primícia que ja barri-
nava fer-ne una tercera part si li 
donàvem el temps que neces-
sita una escriptora que escriu 
lent i li agrada submergir-se en 
l’estudi dels documents que li 
donaran la veracitat històrica 
que requereixen les trames no-
vel·lades de la seva obra. Na-
turalment tots els assistents a 
l’acte li concedírem amb un fort 
aplaudiment.

L’hora quieta és un correlat 
temàtic perfectament trenat on 
l’arribada d’un rebrot de la pes-
ta negra, l’assalt al castell de 
Monsingle i posterior segrest i 
fuga de missenyora Beàtrix, el 
Cisma d’Occident amb l’exis-
tència de dos papes rivals, 
les trifulgues de la prostituta 
Raimunda, el novici Jacme de 
Querós, i la maliciosa intriga 
portada a cap per un dels fra-
res de Sant Llorenç, entre al-
tres, ens portaran fins al desen-
llaç d’una hora quieta on dos 
amants que s’estimen amb tot 
el cor i fidelment, des del fons 
del cor, des del fons de l’ànima, 
fins i tot en la més gran distàn-
cia, es veuran arrossegats pel 
destí, es veuran arrossegats 
per La Roda.

“Que avançada, l’hora! 
Quina poca llum, 
al gresol. Galzeran, 
Berenguer, enters, 
abrandats, xops, en 
aquesta hora tan privada. 
L’hora en què han cessat 
els tràfecs a les caseries 
i els resos als monestirs, 
l’hora en què el món 
respira baix, adormit sota 
mil llençols, a l’empara
de mil obscuritats.

Berenguer es duu la dreta 
als ulls i amb un gemec 
pregunta:

-Què vols, amat, en 
aquesta hora tan quieta?

-Tenir-te, desfer-te, morir-
me!”
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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
info@instalad.com

Carrer de la Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

Llum, Aigua
Calefacció

Telecomunicacions

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

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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HORITZONTALS: 1.- Coques de Montserrat. 2.- 
Tresor públic. Relatiu al vent. Article molt femení. 
3.- Peix que li agrada la música. Quocient entre dos 
elements. Autopista de peatge. Cinquanta romans. 
4.- Crom. Espelma molt llarga. Peça de roba per 
als peus. 5.- Espanya. En aquest moment. Autèn-
tic. Iridi. 6.- Pell adobada. Firmament. Borratxa. 
7.- Típics caramels rodons blancs deliciosos. Pres-
supostos Generals de l’Estat. Argó. 8.- Arrel. Allà 
on escriuen els mestres en les classes. Barcelona. 
9.- Imatge religiosa. Tintura per a les ferides. Noble 
anglès. 10.- La Schutzstaffel nazi. Aquells que es-
timem. Neó.

VERTICALS: 1.- Aquells que lluiten a canvi de 
diners. 2.- Resar. Ocell aquàtic amb plomes. 3.- 
Arrel comestible de color blanquinós. Poso una 
cosa sobre una altra. 4.- Turquia. Quan l’error és 
molt gran. Sodi. 5.- País en guerra. Correu brossa. 
6.- Est. Argó. Expressió de sorpresa. Un sol romà. 
7.- Apartessis. 8.- Mesquí. Article masculí. Forat. 
9.- Ocell de cua llarga. Adjectiu que serveix per 
designar separadament les coses que formen part 
d’un grup. 10.- Titani. Contentet. 11.- Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Barcelona. Local de begudes. 
Sofre. 12.- Nord. Digerir. Campió. 13.- Article mas-
culí. Escull. Indi. 14.- Habitació gran. Planta amb 
tronc de fusta.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Colau (col+au)

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa i Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

Perruqueria
Montse

Horari:
Els dimarts, i els dimecres

us atendrem a hores 
convingudes

al tel. 93 885 05 60

Dijous i divendres: 
de 9h a 13h i de 15 a 19h

Dissabte: de 8h a 13h
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Concurs Vilatorta pam a pam

Durant el curs 1991/92 es va promoure el canvi de 
nom de l'escola pública de Sant Julià de Vilatorta.

Pregunta:
Quin nom tenia anteriorment

l'escola pública Bellpuig?

1. Col·legi Públic Albereda

 2. Agrupación Escolar Mixta Tomàs Albert

 3. Escola Pública Miquel Pallàs

Podeu deixar les vostres respostes a les ofi-
cines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia 
del dimecres 28 de març.

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

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

Edat ……………… Telèfon …………………………………..

Adreça ………………………………………....…………………

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

Solució del número anterior

De quin estil artístic és el retaule
major de l'església de Vilalleons?

3. Barroc

La guanyadora va ser Rosa Ferrer Vila
Enhorabona!
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Entre tots els encertants se sortejarà una
MONA DE PASQUA

per gentilesa de Pastisseria Crossandra
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Prudenci Santaeularia i Bosser
Advocat

677 060 481
prudenci.santaeularia@gmail.com

Avinguda Sant Jordi núm. 33
08504 Sant Julià de Vilatorta

Dimarts, dimecres i dijous: esmorzars i dinars
Divendres, dissabtes i diumenges:

Esmorzars, dinars i sopars
Dilluns tancat per festa setmanal

Carrer Major, 6
VILALLEONS

Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 56
elslleonsdevilalleons@gmail.com

C. Olot, 6 - Pol. Ind. Mas Beuló
Tel. 93 889 32 83 - 08500 VIC
bitoprint@bitoprint.cat

Catàlegs, revistes
Papereria corporativa
Cartells, flyers

Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 888 77 77
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Vilatorta

La data:
30 de març Divendres Sant
  Processó de Mont-i-calvari
1 d'abril Diumenge de Pasqua
  Caramelles del Roser
2 d'abril Dilluns de Pasqua
  Aplec de Puig-l'agulla
8 d'abril Aplec Caramellaire
15 d'abril Cross escolar
20 d'abril Cantata "Cantem junts"
23 d'abril Diada de Sant Jordi
29 d'abril Caminem amb en Lluís Malet
1 de maig Trobada cinc casals d'avis
6 de maig Festa socis Casal d'Avis
11 de maig Aplec de Sant Ponç
13 de maig Celebració aniversari gegants
20 de maig Caminada popular Guilleries
21 de maig Segona Pasqua - Festa local
26 i 27 maig Fira del Tupí
  Concurs de pintura ràpida
  Torneig bàsquet Fira del Tupí
1-3 de juny Jornades Aeròdrom Vilatorta
3 de juny Corpus - L'ou com balla
  Cursa ciclisme
4-10 de juny Setmana de la Gent Gran
10 de juny Homenatge a la Vellesa

Segons l'empresa J. Comasòlivas Autocars, 
durant l'any 2017 els viatges de bus del tra-
jecte Sant Julià-Vic-Sant Julià van transportar 
22.696 passatgers, el que suposa el 50% del 
global de les 4 poblacions de la línia regular 
(Sant Julià, Folgueroles, Calldetenes i Vilano-
va de Sau). Globalment, la línia va fer 2.938 
expedicions —viatges—, el que suposa un 
total de 54.010 quilòmetres útils.

La dada: 22.696



Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST
NÚMERO
DESTAQUEM:

Mor el músic i compositor Santi Riera

La nevada mobilitza els serveis municipals

L'Ajuntament pren mesures davant l'onada de robatoris

Posada en marxa de l'àrea d'aportació de residus

Ajuts d'urgència social per lluitar contra la pobresa energètica

Entrevista a Cristina Fernández

Sant Julià de Vilatorta, sojorn de prohoms de la Renaixença

Nova secció: Les fonts del nostre entorn

Vivències i experiències: Francesc Valls

Les campanes del campanar

Especial caramelles

Vilatorta


