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Arrels al passat, per plantar-nos
en el present i albirar el futur
Un centenar de persones ens vam aplegar a la zona verda 
de la confluència entre el carrer de l’Albereda i el carrer Mi-
quel Martí Pol per assistir a l’homenatge a les víctimes de 
la covid-19. L’acte fou programat dins els actes de comme-
moració del patró de la parròquia, el dissabte 9 de gener, 
dia de Sant Julià. Però finalment a causa de la nevada ha-
gué de ser ajornat al dissabte16 de gener.

Voldria destacar que aquest acte va ser organitzat a pro-
posta de diversa gent del poble, sobretot de la junta del Ca-
sal d’Avis Font Noguera i del grup de voluntàries que durant 
els mesos més durs de la pandèmia van cosir mascaretes 
i bates per totes les persones que estaven lluitant contra la 
malaltia des de primera línia.

L’acte va consistir en la plantada d’un boix grèvol i plan-
tes aromàtiques, com a símbol de vida enfront els estralls 
causats per la pandèmia. Tots els assistents vam poder 
aportar-hi el nostre granet de sorra. Fem que entre tots l’ar-
bre creixi fort i valent, una actitud com l’esforç de superació 
que molts hem hagut de fer o com el record de la gent que 
ens ha deixat.

I mirem el futur. A les residències de gent gran els casos 
han disminuït en sec des que es va fer la campanya de 
vacunació. Crec que un cop estesa la vacunació la situació 
millorarà molt. Aquest xic d’optimisme també és necessari, 
perquè el futur segur que també ens depara èpoques mi-
llors que l’actual.

No deixem de trobar-nos i d’ajudar-nos, en un poble com 
Sant Julià això sempre ho fem. I saludem la primavera! 
Quedem el diumenge de Pasqua florida a la plaça Major. 
Amb una cobla creada per l’ocasió, amb músics vinculats 
a les Caramelles del Roser, volem gaudir igualment amb la 
música de les nostres caramelles.

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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L'1 d’octubre del 2018 un grup 
de ciutadans van presentar una 
instància a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, demanant que 
la plaça del Marquès de la Quadra 
passés a anomenar-se plaça de 
l'U d'Octubre, per recordar els fets 
viscuts l’any anterior en aquesta 
mateixa plaça, on es va celebrar el 
referèndum d’autodeterminació del 
poble de Catalunya. Des de llavors, 
hi ha hagut vàries accions reivindi-
catives demanant el canvi de nom. 

Atesa aquesta petició, avalada 
per 920 signatures, l’Ajuntament 
va encarregar un estudi historio-
gràfic a l’historiador Carles Puig-
ferrat per tal de conèixer millor la 
figura del Marquès de la Quadra 
i així poder prendre una decisió 
sobre la petició, tenint en compte 
les peculiaritats històriques del 
nostre municipi. L’estudi històric 
de Carles Puigferrat es va presen-
tar el 12 de novembre de 2020 a la 
sala de plens de l’Ajuntament i fou 
retransmès en directe a través del 
canal de Youtube de l’Ajuntament. 
Abans de la presentació, l’estudi ja 
es va poder consultar a la web de 
l’Ajuntament i considerem que és 
una bona eina per contextualitzar 
la figura del Marquès de la Quadra 
i entendre la importància d’aquest 
personatge a l’hora de facilitar l’ac-
cés a l’educació a la quitxalla del 
municipi. Mercès al seu llegat Sant 
Julià va tenir l’edifici de les escoles 
40 anys abans que altres pobles 
de la comarca d’Osona.

Per tant, l’equip de govern 
considera que no hi ha motiu per 
treure el Marquès de la Quadra del 
nomenclàtor de carrers. I també 
té en compte que l’U d’Octubre 
és una data simbòlica, pel nostre 
poble i en general per tot el país. 
Una data inoblidable que cal com-
memorar.

L’AJUNTAMENT CANVIARÀ EL NOM DE PLAÇA DEL
MARQUÈS DE LA QUADRA PER PLAÇA DE L’U D’OCTUBRE

Per aquest motiu proposarà al 
Ple de l’Ajuntament (previst pel 29 
de març) que la plaça de davant 
de la casa de la vila es digui “plaça 
de l’U d’Octubre”. És una manera 
de reafirmar aquell dia com a 
màxima expressió del diàleg, de la 
democràcia i de l’exercici del dret 
d’autodeterminació dels pobles.

Per altra banda, el tram de car-
rer que enllaça el carrer de Núria 
amb el carrer de la Mercè passaria 
a anomenar-se “carrer del Mar-
quès de la Quadra”. Així la figura 
de Joan Maria d’Oliveres i d’Esta-
nyol quedaria també reflectida en 
un vial a tocar de l’edifici que el 
seu llegat permeté construir. Es 
conservaria la mateixa numeració, 

cosa que facilitaria que l’adreça 
de les cases particulars no variés. 
L’Ajuntament no considera gens 
adequat canviar noms de carrers 
ja existents, per l’afectació que 
suposa pel veïnat. Però en aquest 
cas l’afectació seria mínima pels 
particulars. 

Aquest canvi de denominació 
de la plaça comportarà canviar 
l’adreça de l'Ajuntament, l’adequa-
ció de les plaques de carrers, i la 
modificació del carrerer munici-
pal, quelcom que s’iniciarà d’ofici 
un cop feta l’aprovació per Ple. La 
intenció seria no demorar més la 
decisió, que està previst que es 
pugui prendre en el Ple de l’Ajun-
tament programat pel 29 de març.

Una acció reivindicativa va canviar el nom de la placa posant un adhesiu al damunt
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Pressupost de l'Ajuntament pel 2021
El pressupost de l’Ajuntament per 
aquest any 2021 puja a 4.205.117,36, 
45.881,64 euros menys que el 
de l’any 2020. El 21 de desembre 
passat el Ple de la Corporació va 
aprovar aquests números elaborats 
a partir de dues dades bàsiques:  la 
liquidació disponible de l’exercici en 
curs i l’aprovació de les ordenances 
fiscals per l’exercici següent. La 

CAPÍTOL D’INGRESSOS 

1. Impostos directes    1.309.280,00
2. Impostos indirectes     100.000,00
3. Taxes i altres ingressos  1.071.144,32
4. Transferències corrent   961.870,64
5. Ingressos patrimonials   40.025,00
6. Alienació d'inversions reals   0,00 
7. Transferències capital  288.510,05
9. Passius financers   434.287,35

Total  4.205.117,36

CAPÍTOL DE DESPESES 

1. Despeses de personal  1.101.229,81
2. Desp. béns corrents i serveis  1.918.182,94
3. Despeses financeres   3.000,00
4. Transferències corrents   195.956,45
5. Fons contingències i imprevistos   0,00
6. Inversions reals   698.312,87
7. Transferències capital  934.938,93
9. Passius financers   193.496,36

Total  4.205.117,36

INVERSIONS PEL 2021

Es preveuen 7 inversions que pugen a 698.312,87 euros:

- Millora i adequació de les instal·lacions des del Parc
  de les Set Fonts fins al carrer de Ramon Llull, 1a fase 242.083,70
- Legalització i canvi enllumenat públic 30.000,00
- Canonada d'aigua avinguda de Montserrat 14.762,94
- Canonada d'aigua Puig-l'agulla 112.136,21
- Tendals llar d'infants Patuleia 2.000,00
- Canviar gespa artificial camp de futbol 280.000,00
- Programa camins 17.330, 02

liquidació de l’any en curs permet 
veure i analitzar possibles desvi-
aments i les ordenances fiscals 
quantifiquen els ingressos derivats. 
Per aquest 2021 les ordenances no 
van ser pràcticament modificades 
i conseqüentment no hi ha grans 
diferències respecte l’any anterior.

Les inversions (capítol 6) pugen 
a 698.312,87 euros. Durant el ple es 

va exposar que hi ha dues inversions 
que no figuren en el pressupost però 
que poden incorporar-se durant la 
seva execució. Són la construcció 
d’un sobreeixidor del clavegueram 
de la Font d’en Titus (projecte en 
fase final de redacció) i la construc-
ció de la biblioteca municipal -a la 
qual s'hi pretén destinar romanent 
de tresoreria-.

En el Ple del 18 de gener passat 
es va aprovar el Compte General 
(CG) de l’any 2019. El balanç 
presentat informa d’uns actius 
(i passius) per import d'11,395 
milions d’euros. En l’actiu el 83% 
és no corrent (bàsicament bens 
materials) i l’11% és tresoreria. En el 
passiu el 90% és patrimoni net i el 
10% és exigible. Patrimonialment 
la tresoreria permet fer front a tot 
l’exigible. El compte de resultats, 
amb ingressos de 3,261 milions 
d’euros i despeses de 3,449 mili-
ons d’euros genera un desestalvi 
de 187.000 euros. Els ingressos, 
respecte a l’any anterior, resulten 
equivalents i el romanent del 2019 
és de 1,356 milions d’euros.

Per cada exercici s’ha d’apro-
var expressament la liquidació i 
posteriorment el compte general. 
La liquidació del 2019 va ser apro-
vada en el Ple del 15 de juny de 
2020. Normalment el CG s’aprova 
abans del mes d’octubre de l’any 
posterior al tancament. Aquest 
any com a conseqüència de l’estat 
d’alarma decretat per la pandèmia 
es va ajornar la data de presentació 
fins al 21 de gener d’aquest 2021. 
La gestió de l’Ajuntament finalitza 
amb la presentació del CG davant 
la Sindicatura de Comptes.

Aprovat el 
Compte General 
del 2019
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A requeriment de la Junta Electoral 
de Zona (JEZ) de Vic, l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta es va veure 
obligat a retirar la pancarta de “Lli-
bertat presos polítics. Us volem a 
Casa” del balcó de la Casa de la Vila 
durant la campanya electoral del 
14F. L'equip de govern va mostrar 
la seva indignació pel requeriment, 
que ja és habitual en època electo-
ral, i va acordar una resposta penjant 
una nova pancarta: "Tots els pobles 
tenen dret a l'autodeterminació". La 
JEZ va fer treure pancartes similars 
a tot Catalunya, per la denúncia de 
l’entitat “Impulso ciudadano”. 

La nova pancarta fa referència 
a l'article 1 del Pacte internacional 
dels drets civils i polítics i també del 
Pacte internacional dels drets eco-
nòmics, socials i culturals. L'alcalde, 
Joan Carles Rodríguez, ha afirmat 
que "igualment pot incomplir les 
resolucions de la Junta Electoral de 
Zona, no ho sé" però és "absolu-
tament defensable davant la JEZ i 
davant qualsevol instància judicial" 
perquè, recorda, "la Constitución 
Española diu que aquests trac-
tats internacionals són d'aplicació 
a Espanya, i per tant són una llei 
vigent. I nosaltres n'hem extret el 
text de forma literal".

De fet, aquests tractats el Gobi-
erno del reino de España els hagué 
d'aprovar l'any 1976 per poder ser 
reconegut com a una democràcia. 
El 27 d'abril de 1977 el president 
del Gobierno, Adolfo Suárez, els 
hagué de ratificar a Nova York, a la 
seu de Nacions Unides, davant qui 
llavors n'era secretari general, Kurt 
Waldheim.

Joan Carles Rodríguez també va 
voler deixar clar que "ens solida-
ritzem amb tots els Ajuntaments 
del nostre país, i amb totes les 
nostres institucions públiques, que 
sembla que en època electoral han 
de "callar" i no poden denunciar 

LA JUNTA ELECTORAL FA RETIRAR LA PANCARTA DE SUPORT
ALS PRESOS POLÍTICS DEL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT

que a Catalunya tenim presos i 
exiliats". I va dir que l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta no volia 
ser paladí de res, ni entrar en una 
cursa per agafar protagonisme 
dins de l'independentisme, "només 
faltaria". El millor camí per l'inde-
pendentisme no són les fórmules 
màgiques ni qui aguanta més 
una pancarta, sinó que les forces 
independentistes demostrin que 
"sabem governar, i gestionar el 
màxim de bé els afers públics amb 
els recursos que tenim en aquests 
moments tant complicats, a favor 
de tota la ciutadania de Catalunya, 
sense excepcions". "Que cap 
alcaldia posi en risc el govern d'un 
Ajuntament per un tema temporal, 
que es resol fàcilment tornant a 
posar la pancarta un cop ha passat 
la campanya electoral".

Tot i això l'alcalde va creure que 
calia fer aquest gest, que ja havia 
practicat en anteriors conteses 
electorals. De fet, la mateixa pan-
carta, idèntica, estigué penjada al 
balcó de l'Ajuntament anterior-
ment, juntament amb la de "Lliber-
tat presos polítics". Durant la nit 
del dissabte 29 al diumenge 1 de 
març de 2020 un grup de persones 
encaputxades les van arrancar, van 
plantar un adhesiu amb la bandera 
espanyola a l'entrada de l'Ajun-
tament i van retirar unes plaques 
del carrer Lluís Companys. L'Ajun-

tament va presentar la correspo-
nent denúncia davant els Mossos 
d'Esquadra per aquests fets que ja 
va qualificar llavors com a "antide-
mocràtics". "L'espanyolisme té en 
el seu si grups organitzats feixistes, 
que agredeixen el mobiliari públic i 
van en contra de les decisions dels 
Ajuntaments, que són l'expressió 
més directa de la democràcia.", ha 
dit Joan Carles Rodríguez.

Matins
de dilluns a divendres 
de 10 a 14h

Tardes
dimarts i dijous
de 17 a 20h

Tardes tancades
1 d'abril i 7 de desembre 
de 2021. També romandran 
tancades les tardes del mes 
d'agost.

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

HORARI D'ATENCIÓ
AL PÚBLIC
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Les obres de l'avinguda Balmes tenien com a finalitat pacificar el trànsit, 
transformant el carrer en via 30, per tal de fer compatible els vehicles a 
motor amb els patinets, les bicicletes i els vianants. A més havia de ser 
més fàcil de travessar pels vianants, ser un vial més permeable. Per això 
s’han construït guals adaptats a totes les cruïlles -16 guals en total i dues 
esquenes d'ase o passos elevats adaptats-, amb passos de vianants que 
faciliten la mobilitat dels usuaris amb mobilitat reduïda i amb problemes 
visuals. Per fer els guals adaptats ha calgut utilitzar les peces de panot 
obligatòries en aquests casos, i la resta del treball de superfície s'ha aca-
bat amb paviment de formigó per unificar les cruïlles. L’obra civil ja està 
acabada i, al tancament de l’edició d’aquest número de Vilatorta, només 
manca instal·lar els coixins berlinesos.

Avinguda de jaume Balmes

QUATRE GRANS OBRES QUE ENCAREN LA RECTA FINAL
A finals d’abril està previst que finalitzin les quatre obres d’urbanització que hi ha en marxa: l’Itinerari de la carretera 
de Vilalleons fins el quilòmetre 1,230, la Rambleta i itinerari de vianants de la Font d’en Titus, el carrer de la Creu 
del Tall i l’avinguda Jaume Balmes.

L'avinguda de Jaume Balmes es veurà 
afectada per un altre projecte
Enguany també es preveu l’execució de la primera fase del projecte 
de millora i adequació d'instal·lacions i serveis, des del Parc de les 
Set Fonts fins al carrer de Ramon Llull. Aquest projecte preveu una 
extensió de la xarxa de gas fins aquest carrer, la col·locació d’un tram 
d’una canonada d’aigua en alta entre el dipòsit de l’Albereda i el del 
castell, entre altres, del carrer Verdaguer fins el pou a prop del Col·legi 
El Roser, al carrer Pare Manyanet. Afectarà principalment la vorera 
sud de l’avinguda. L’Ajuntament hagués volgut executar-lo abans de 
fer el projecte de via 30, però no ha estat possible per les subvencions 
vinculades a ambdós projectes.

El cost previst és de 242.083,70 euros IVA inclòs, dels quals 
183.595,47 seran finançats mitjançant la Generalitat de Catalunya a 
través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

A mesura que han avançat les obres 
del carrer de la Creu del Tall s’ha 
hagut de replantejar el projecte i 
modificar la rampa que hi havia 
prevista per una rampa-escala. 
L’Ajuntament preferia que el nou 
carrer no tingués graons, però 
durant les obres s’ha vist que la 
rampa hauria de tenir més pendent 
del que preveia el projecte i que seria 
molt difícil adaptar les entrades de 
les finques particulars.

Això ha obligat a tramitar una 
modificació del projecte, prèvia 
ronda informativa amb tots els veïns 
i audiència a l’empresa contractista, 
Salvador Serra, SA.

L'accés per a vehicles serà per la 
banda del carrer Doctor Anglada, 
com ja era abans d’executar la 
reforma del carrer. Des del carrer 
de la Mercè l’accés només serà per 
vianants. S’han renovat totes les 
conduccions soterrades dels ser-
veis i se n’hi ha instal·lat de noves. 
Els paviments seguiran la mateixa 
línia que la reforma del nucli històric.

Carrer de
la Creu del Tall
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EL VIAL DE VIANANTS I CICLISTES
DE LA CARRETERA DE VILALLEONS

El vial de vianants i bicis de la carretera de Vilalleons 
és previst que finalitzi el 22 de març, pendent de la 
connexió de l’escomesa d’enllumenat. L’obertura al 
trànsit entre l’avinguda de Montserrat i la Quintana no 
es va poder fer fins el divendres 5 de febrer, tot i que 
estava prevista pels volts de Nadal. El vial de vianants 
i bicicletes transcorre a un nivell superior, paral·lel a 
la calçada i separat per una barana de fusta, pendent 
d’instal·lació. Una rotonda facilita l’únic accés que hi 
ha ara a la urbanització del Puig i des d’aquest punt 
fins a la Quintana s’ha desdoblat la carretera per po-
der conservar els plàtans. Tot el tram té enllumenat 
tipus LED, de baix consum i s’activarà amb sensors de 
moviment per contribuir a l’estalvi energètic. 

Amb el nou traçat de la BV-5202 pel mig del 
polígon industrial, l’itinerari de vianants i ciclistes 
continua per l’antic tram d’aquesta carretera, entre 
la urbanització del Puig i la zona industrial, que s’ha 
transformat en un passeig envoltat dels plàtans cen-
tenaris i que connecta amb el tram que es construí 
amb l’accés a l’Eix transversal. Per fer-lo més amable 
s’ha rebaixat el peralt de l’antiga carretera, el terra 
s’ha deixat amb àrid vist i a les zones de descans s’hi 
han posat llambordes i parterres. Els  fanals de LED 
d’aquest àmbit també tenen sensors de presència. 
A més d’estalviar energia aquest sistema limita la 
contaminació lumínica. 

Com a condició per a finançar les obres, la Diputa-
ció de Barcelona ha cedit a l’Ajuntament tota l’antiga 
carretera, entre el punt quilomètric 0 i el 1,230. 

La Diputació tanca el projecte
de passera sobre la C-25
El novembre passat l’Ajuntament de Sant Julià va 
donar el vist-i-plau al projecte de passera sobre l'Eix, 
per continuar l’itinerari fins el camí del Mesquí, i evi-
tar el tram conflictiu de la carretera de Vilalleons que 
creua l’Eix transversal. El títol del projecte, redactat 
per la Diputació de Barcelona, és “Prolongació de 
l'itinerari de vianants i bicis de la carretera BV-5202, 
cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la C-25. TM 
Sant Julià de Vilatorta.” i és fruit de l’estudi “Itinerari 
de vianants i bicicletes a la carretera BV-5202 de 
Sant Julia a Vilalleons. T.M. Sant Julià de Vilatorta”, 
del juny del 2013.

El 23 de febrer passat en una reunió entre el 
diputat d’Infraestructures i Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona, Pere Pons, la regidora d’Ur-
banisme i Obra pública, Montse Piqué, i l’alcalde, 
Joan Carles Rodríguez, s’acordà el finançament de 
l’obra. El projecte inicialment puja a 503.911,72 eu-
ros IVA inclòs. D’aquests, la Diputació n’assumiria 
un 70% (352.738,20 euros) i l’Ajuntament un 30% 
(151.173,52 euros). La tramitació i execució de l’obra 
serà a càrrec de la Diputació, titular de la BV-5202, 
que preveu que podria iniciar les obres a principis 
de l’any 2022.
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La Rambleta i l'itinerari de 
vianants de la Font d'en Titus

Amb l’execució dels acabats de superfície, les obres de la Rambleta han 
entrat en l’última fase. La part més costosa i tècnicament difícil ha estat les 
instal·lacions i infraestructures del subsòl. La part de trànsit rodat serà de 
formigó rentat amb encintat perimetral i jardineres longitudinals seguint 
la línia dels arbres. Al voltant dels roures, a tocar de la carretera, s’hi ha 
fet una zona de repòs. El paviment del camí de vianants que va des del 
carrer Altarriba fins la BV-5201 que transcorre per la zona verda, on hi ha 
l'estació meteorològica, és de formigó rentat com el de la Rambleta, i amb 
il·luminació LED. Amb les obres d’urbanització de la Rambleta la circulació 
de vehicles passarà a ser d’una única direcció cap a la carretera, venint de 
l’avinguda de Puig i Cunyer.

Per la seva urgència, hi ha obres 
que s’han d’executar encara que 
no es disposi d’un finançament 
previst. Aquests és el cas de les 
obres que es van haver de fer amb 
caràcter d’urgència al passeig del 
Torrent, malmès pel temporal 
Glòria, amb un cost de 44.804 
euros, o l’actuació a la Rambla del 
Castell, amb un cost de 31.460 
euros.

Amb un treball tenaç i eficient 
per part de l’equip de govern i els 
serveis tècnics de l’Ajuntament 
s’ha aconseguit que la Diputació 
de Barcelona atorgui una subven-
ció del 100% de l’actuació al pas-
seig del Torrent i una altra del 74% 
de la Rambla del Castell. Amb això 
es recuperen 68.127 euros inver-
tits i que no eren previstos en el 
pressupost general.

L’Ajuntament rep 
una subvenció de 
68.127 euros per 
actuacions urgents 
realitzades el 2020

CAMPANYA DE MANTENIMENT DE CAMINS RURALS
A mitjans de març va començar la 
reparació i manteniment d’alguns 
camins del terme municipal mal-
mesos per la pluja i el seu ús. Al camí 
de la Font de la Riera s’ha reformat 
un pas que per les seves dimensions 
dificultava la circulació de l’aigua 
quan hi havia precipitacions inten-
ses. S’ha substituït la canonada 30 
cm per una de 60 amb una base 
de formigó i una capa de terra al 
damunt.

Entre els camins on s’hi fan 
millores hi ha el de Vilalleons fins 
santuari de Puig-l’agulla, on cal 
fer una important reparació de 
l’aglomerat asfàltic. Les tasques de 
manteniment dels camins rurals 
tenen com a finalitat permetre el 

pas de vehicles amb seguretat i 
comoditat, sobretot dels veïns que 
hi han de transitar amb regularitat 

per motius de residència i mantenir 
en condicions vies de comunicació 
necessàries pel territori.
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EL NOU PLA
DE MOBILITAT:
PARTICIPEM-HI TOTS

Conveni de col·laboració amb el 
Servei Català de Trànsit 
El dia 2 de novembre passat es va signar un conveni de col·la-
boració entre l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el Servei 
Català de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia 
i sanció per infraccions de les normes de circulació en vies 
urbanes. Aquest conveni té per objecte regular els termes de la 
col·laboració i atorgar la facultat de denúncia al cos de Mossos 
d’Esquadra en vies urbanes sens perjudici de la competència dels 
vigilants municipals, i traspassa les competències sancionadores 
de l’alcalde en vies urbanes al director del Servei Català de 
Trànsit. El conveni té una durada de quatre anys, prorrogables.

Nous trams d’un únic sentit 
als carrers de Albereda i 
Marquesos de Vilallonga

A principis de març es va canviar el sentit de circulació de vehicles 
d’un tram del carrer de l'Albereda i un altre del carrer Marque-
sos de Vilallonga. El tram afectat de cada carrer és el que està 
situat entre l'avinguda Jaume Balmes i el carrer del Pare Manuel 
Cazador. Amb aquesta mesura la totalitat d’ambdues vies han 
passat a ser d’un únic sentit. L’Albereda va en sentit nord-sud i el 
Marquesos de Vilallonga sud-nord. S’ha optat per aquesta solució 
ja que amb vehicles aparcats la circulació en doble sentit no era 
possible. Per aquest motiu segurament molts conductors no eren 
ni conscients que aquests trams eren de doble sentit.

Aquest 2021, l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona elaborarà un pla de mobilitat del 
municipi  com a eina per planificar i disse-
nyar la mobilitat al nostre poble, tenint en 
compte totes les maneres per desplaçar-se: 
a peu, en bicicleta, amb transport públic, 
amb el vehicle privat, etc. Però a més a més 
té en compte temes més transversals,  com 
l’aparcament i la distribució de mercaderies 
als comerços, o la seguretat viària i l’espai 
públic, l’accessibilitat a escoles i zones 
esportives i la sostenibilitat i la protecció 
del medi ambient. Per fer-ho, la Diputació 
contractarà una empresa externa especi-
alitzada en estudis de mobilitat. Aquesta 
empresa s'encarregarà  durant onze mesos 
de desenvolupar la part tècnica del Pla de 
Mobilitat que haurà de ser implementat al 
llarg dels següents sis anys.

 L’Ajuntament vol que l'estudi pugui 
incorporar l'experiència de les persones que 
viuen i coneixen de primera mà el terri-
tori i convidar-les a compartir la seva visió 
en temes de mobilitat a través d'espais de 
participació que ja s’han començat a obrir, 
sigui per escrit o en format xerrades. Es 
demana aportacions de millora de la mobi-
litat per al municipi, per a tots els ciutadans, 
no les solucions a problemes personals. 
Interessa recollir la major diversitat de veus 
possibles, des de l’Associació de Comerci-
ants a la Plataforma per la nova mobilitat, a 
les entitats del municipi, al Consell escolar 
municipal, les AFAs i individualment. Totes 
les veus son benvingudes. Com volem que 
sigui la mobilitat al nostre poble? Aquesta 
és una pregunta molt general, per tant s’in-
tentarà recollir les aportacions per temes 
més concrets que s’aniran proposant. 

Si voleu començar a participar i trobar 
més informació, aneu a la web de l'Ajun-
tament www.vilatorta.cat i a la pestanya 
Ajuntament hi trobareu l'apartat Partici-
pació ciutadana. Aquí hi trobareu una petita 
enquesta i altra documentació.

La ITV mòbil, a Sant Julià
El 23 de febrer passat l’estació d’ITV mòbil va prestar el servei 
de revisió de vehicles agrícoles a Sant Julià de Vilatorta. La 
unitat mòbil de la inspecció tècnica de vehicles –ITV- es va 
instal·lar al Polígon industrial de la Quintana on va revisar més 
de 30 vehicles agrícoles del poble i de municipis propers. Aquest 
servei, àmpliament demanat pel sector agrícola, va facilitar el 
tràmit perquè la maquinària agrícola industrial, tractors, vehicles 
de remolc, i també ciclomotors no s’haguessin de desplaçar a 
l’estació de l’ITV de Vic. Ja s'estan fent noves gestions per poder 
disposar d’aquest serveis els propers anys.
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Marc Riba i Laura Padrisa entren en 
el coworking Eix Empresarial amb el 
suport de l'Ajuntament de Sant Julià

Marc Riba i Laura Padrisa són els beneficiaris dels ajuts per a l’allot-
jament en un espai del coworking Eix Empresarial, convocats per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

Després d’un procés de sol·licitud en el qual s’hi van presentar tres 
emprenedors, la mesa d’avaluació formada per l’alcalde, el regidor 
de Medi Ambient per delegació de la regidora de Comerç i Promo-
ció Econòmica, i Pere Coma, representant de l’entitat coworking 
Glamping World, SL (Eix Empresarial), va decidir atorgar un ajut de 
1.500 euros a cadascun dels dos beneficiaris, per a l’ús d’un espai en 
el coworking Eix Empresarial, durant un any. Per a la selecció de les 
propostes es va fer una entrevista personal i es va fer una valoració 
per punts tenint en compte el perfil professional dels candidats, la 
vinculació de l’empresa en uns àmbits concrets, el projecte empresa-
rial, la dedicació i utilització de l’espai del coworking, si l’empresa és 
de nova creació, la formació dels candidats, l’ús de noves tecnologies 
i estar domiciliat a Sant Julià.

L’objectiu d’aquests ajuts és facilitar el seguiment de noves iniciati-
ves empresarials durant el període de consolidació i incrementar el seu 
grau de supervivència; reduir els costos fixes de les empreses de nova 
creació i fomentar l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació 
entre els nous emprenedors. També és una forma de col·laboració 
públicoprivada entre l'Ajuntament de Sant Julià i el coworking Eix 
Empresarial.

En el context actual de conjuntura econòmica desfavorable 
causada per la covid-19 l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
vol contribuir a la generació d’ocupació, sosteniment i estimulació 
d’activitat econòmica al municipi. El coworking és una nova manera 
d’entendre el treball en què es crea comunitat, es fomenten les siner-
gies, la col·laboració i es comparteixen idees. Així mateix, és també 
un estil de treball autogestionat, col·laboratiu i flexible, basat en la 
confiança i l’intercanvi d’objectius i valors entre els seus membres.

El procés selectiu per la nova plaça de 
Tècnic d'Administració General (TAG) 
ja ha finalitzat. Després del procés se-
lectiu només dos candidats van arribar a 
superar el procés. Són Josep Gomis, en 
primera posició, que ha estat proposat 
pel tribunal per ocupar la plaça, i Jordi 
Albareda en segona posició.

18 aspirants van presentar la sol·licitud 
de la plaça, 12 es van presentar a la prova 
psicotècnica i en van aprovar 7. D'aquests 
7 només 2 van aprovar les proves teòri-
ca i pràctica i van passar a la fase final 
d’entrevista.

Josep Gomis és llicenciat en Dret per la 
Universitat de Barcelona. va fer el màster 
en dret de la societat de la informació al 
Col·legi d’Advocats de Barcelona. Durant 
la carrera va realitzar pràctiques a l’Ajun-
tament de Vic i en un despatx d’advocats 
de Barcelona especialitzat en dret de les 
noves tecnologies. D’altra banda, també 
va fer un voluntariat per la Unió Europea 
durant l’Expo de Milà.

El juny del 2017 es va incorporar a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
a través d’un pla ocupacional finançat 
per la Diputació de Barcelona, durant el 
qual va desenvolupar tasques de suport 
a secretaria i intervenció a l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta.

JOSEP GOMIS,
NOU TÈCNIC 
D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL A
L'AJUNTAMENT
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El sistema de recollida selectiva 
porta a porta (PaP) implantat el 
2017 triomfa al nostre poble. Per 
segon any consecutiu Sant Julià 
de Vilatorta és el municipi que 
presenta les millors dades dels 
39 municipis d’Osona que tenen 
implantat el sistema, tant pel que 
fa a les tones recollida de les diver-
ses fraccions com per les bones 
pràctiques.

El percentatge de recollida ha 
anat creixent exponencialment 
i aquest any passat ha assolit un 
màxim històric del 87%.

Totes les fraccions creixen, però 
el més destacable és l’espectacular 
augment de les tones recollides 
d’orgànica, amb un 22.1% més que 
al 2019, una diferencia de 87 tones 
més que l’any anterior. Aquesta 
fracció juntament amb el multi-

La gent de Sant Julià i Vilalleons, la que fa
millor recollida selectiva de la comarca

producte -envasos, cartró, paper i 
vidre- són les que revaloritzen el 
servei en forma de retorn econòmic.

Per altra banda, la fracció resta 
–rebuig- també ha experimentat 

un lleu creixement, tema que cal  
incidir per anar-la  reduint el màxim 
possible, ja que és la fracció que va 
a l’abocador i per tant s’ha de pagar 
pel seu tractament i gestió.

Amb l’objectiu de crear un espai de 
confiança i empoderament, un dia 
abans -el diumenge 7 de març- es va 
commemorar el Dia internacional 
de la Dona, amb una nova edició 
de “Dones en marxa”, una prova 
conjunta que va comptar amb la 
participació de 170 dones de totes 
les edats.

Es podia triar entre dos recorre-
guts de nivells diferents, de 8 i 11 
quilòmetres, per fer-los caminant o 
corrent. La sortida, sense inscripció 
prèvia, es va donar entre les 9 i les 
11 del matí a l’àrea verda de la zona 
esportiva. A l’arribada s’oferia un 
esmorzar saludable amb varietat 
de fruita fresca i fruita seca per a 
totes les participants. També es 
van sortejar rellotges esportius i 

Una nova edició de “Dones en marxa”
per celebrar el dia de la Dona

una llonganissa de pagès entre les 
que van publicar les seves fotos a 
Instagram. Les guanyadores van ser 
Sílvia Rodríguez, Agnès Verdaguer i 
Irene Sáez.

A causa de les diferents mesures 

de prevenció en la propagació de 
la pandèmia, enguany hi ha hagut 
una disminució d'actes envers l’any 
passat, però es va optar per oferir un 
matí de bon ambient, esport i esforç, 
en un espai saludable i segur.
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Es tracta d’un vehicle lleuger model Nissan NVE200 confort 
40kW, furgo, amb enganxaremolcs incorporat. El vehicle ha 
costat 34.354,54 euros i s'ha adquirit mitjançant un acord 
marc de maquinària tècnica i elements de transport del 
Consorci Català pel Desenvolupament local per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis. Ha estat finançat amb 
17.183,51 euros obtinguts via subvencions a ens locals de 
Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitiga-
ció i adaptació al canvi climàtic 2019-2021 de la Generalitat 
de Catalunya i del Programa MOVES per a la mobilitat 
sostenible, gestionat per l’Institut Català de l’Energia. El 
vehicle substituirà la furgoneta més antiga de la flota de 
vehicles municipals. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
aposta per la transició energètica com a resposta a les 
necessitats de nous hàbits davant l’emergència climàtica.

La pandèmia va estroncar la cele-
bració del cinquantenari de l’Agru-
pació Sardanista, l’any 2020. Un 
dels actes previstos era l’exposició 
“Vilatorta i la Sardana” que final-
ment es va poder inaugurar coinci-
dint amb la celebració de Sant Julià, 
patró de la parròquia. ca l’Anglada 
va acollir el testimoni de l’estreta 
relació que Sant Julià ha mantingut 
amb la sardana des de fa més de 
130 anys. El document visual més 
antic que ho testimonia són les dues 
fotos que Frederic Bordas va captar 
d’una ballada a la plaça Major l’any 
1890. Aquestes imatges no són 
prou nítides per esbrina la cobla 

El servei de manteniment estrena vehicle elèctric

Inaugurada l’exposició “Vilatorta i la Sardana”

que les estava interpretant, però 
tot fa pensar que es devia tractar 
de la Cobla Orquestra Renaixença, 
l’única que hi ha hagut al poble. 
Aquesta formació va protagonitzar 
dues etapes: des del seu naixement, 
el 1880, fins a la Guerra Civil, i de 
mitjans dels anys 40 a mitjans dels 
50, quan va desaparèixer.

L’exposició també fa memòria 
de les tres colles sardanistes que 
ha tingut Sant Julià. La més antiga, 
la Joventut Vilatortina, va estar 
activa durant els anys 50. Una vin-
tena d’anys després se’n va crear 
una altra, amb el mateix nom –a 
l’exposició s’hi pot contemplar un 

dels vestits que duien les noies–, i 
als anys 80 va concursar una colla 
infantil, els Tupinets, que en passar 
a l’edat juvenil va prendre el nom de 
Dansaires Vilatortins.

A banda de recordar la tasca de 
destacats compositors locals de 
sardanes com Manel Suñé, Manel 
Balasch, Manel Rodríguez, Núria 
Dalmases o Santi Riera, la mostra 
s’endinsa de ple, amb cartells i 
fotografies, en els 50 anys de vida 
de l’Agrupació Sardanista de Sant 
Julià. L’entitat va néixer de la mà 
de sis vilatortines, que van assistir 
a la inauguració. “En aquells anys 
vivíem per les sardanes i avui 
només ens toca agrair a totes les 
persones que han fet possible 
que l’Agrupació hagi arribat fins 
aquí”, va expressar Maria Carme 
Vilamala en nom de totes elles, 
i va recordar a Josep Tort que va 
ser el primer president de l’entitat. 
Al cap d'uns anys, aquest grup de 
fundadores va deixar la junta, però 
hi han continuat vinculades com a 
sòcies actives.

L’exposició romandrà oberta 
durant uns mesos a ca l’Anglada, 
tots els dies de 10 a 1 del migdia, 
excepte els dijous.
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LA FIRA TUPÍ ES RECONVERTEIX EN "KERÀMIK"

A causa de la pandèmia l’any 
passat no es va poder celebrar 
la XII Fira del Tupí. Tot estava a 
punt per presentar un nou mo-
del de fira que fins i tot canviava 
la seva denominació. Keràmic 
és la nova proposta nascuda 
després d’un procés de reflexió 
per posar al dia una fira que va 
néixer amb uns objectius i que 
ara calia revisar per no quedar 
encallats en el temps i donar-li 
un nou impuls. D’entrada es re-
dueix la fira a un únic dia, enlloc 
dels dos habituals i també es 
canvia d’escenari –del nucli his-
tòric al parc de les Set Fonts-. La 
proposta porta associada nous 
lemes que reflecteixen el nou 
esperit que se li vol impregnar:  
“Passa el dia al parc” i “Experi-
ències amb fang”. Davant del 
dubte si es podrà celebrar o no 
aquest any, s’han treballat dues 
línies: un programa previst en 
cas que pugui ser presencial 
i un d’alternatiu com a fira 
telemàtica. 

Si Keràmic es pot fer in situ hi 
ha previst un seguit d’activitats 
que arrenquen amb l’acte inau-
gural, la presentació del mural 
ceràmic de la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, més d’una dot-
zena de tallers, demostracions 
de tornejat, mercats temàtics, 
exposició de ceràmica, concurs 
de pintura ràpida, ludoteca, pro-
postes gastronòmiques, rutes 
guiades, trobada d’autocara-
vanes i l’espectacle de cloenda 
“Medusa” a càrrec d’Artristras 
Teatre.

En cas que la pandèmia obli-
gui a fer una fira telemàtica es 
proposen altres accions com ara 
la venda de ceràmica d'artistes 
i artesans a través de la web, i 
la retransmissió de tallers pel 
canal YouTube de l’Ajuntament, 
entre d’altres.

Naixements 
Daniela Banderas Nuñez 07/12/2020
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Miquel Puig Folch (88) 24/12/2020
Manela Costa Noguer (82) 10/01/2021
Núria Calvet Petit (83) 27/01/2021
Mercè Miralpeix Sala (83) 14/02/2021
Antoni Vall-llosada Molet (74) 01/03/2021
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 23 Baixes padró   16
Naixements   1 Defuncions    5
Habitants a 10 de març de 2021: 3.199
1.587 (49,61%) homes i 1.612 (50,39%) dones
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Els Reis Mags més originals i innovadors
Per garantir la seguretat a causa de 
la pandèmia la Comissió de Reis 
va adaptar la recollida de cartes 
i la tradicional cavalcada amb 
propostes originals: “la Bústia dels 
desitjos” i ”Anem a veure els Reis”.

Un aparell electrònic de grans 
dimensions i amb veu robotitzada 
va atendre les sol·licituds de tots 
els infants que van anar el dia 1 
de gener a l’àrea verda de la zona 
esportiva. La màquina també feia 
preguntes als infants; per exemple: 
“t’has portat bé aquest any?”. Pre-
guntes que es podien respondre 
amb uns interruptors polsats amb 
els peus, amb tres possibles res-
postes: sí, no, i de vegades. I així els 
més petits es veien sorpresos per 
una bústia que, a voltes, coneixia 
els seus noms i algunes de les seves 
aficions... Això era possible gràcies 
a una càmera incorporada a l’apa-
rell, on personal de la Comissió, 
que naturalment ja coneixia alguns 
dels infants, els donaven conversa 
des rere l’anonimat digital de la 
bústia, que els responia amb veu 
robòtica. Després de la conversa, 
els infants dipositaven la seva 
carta a la bústia de la màquina, 
la qual després de confirmar que 
la missiva havia estat rebuda per 
Ses Majestats, per mitjà d’un “pro-
cessament” de la carta emulant 
sons digitals diversos, expulsava 
caramels per als infants.

Pel que fa a la nit de Reis, va 
ser atípica però molt emocionant: 
Melcior, Gaspar i Baltasar van arri-
bar en taxi a la zona verda, on van 
ser rebuts per l’alcalde que els va 
acompanyar als setials disposats 
en  una haima oriental, on la gent 
s’hi podia apropar, guardant les 
distàncies, i els més petits rebien, 
juntament amb la salutació reial, 
un díptic per pintar, amb les carica-
tures dels tres Reis, i una bossa de 
caramels, a part de poder-s’hi fer 
la foto de rigor amb Ses Majestats.
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Un Nadal en Vers amb el clàssic d’en Sagarra
L’any 2011 naixia Nadal en Vers, una 
nova proposta per al cicle nadalenc 
a Sant Julià de Vilatorta on la poesia 
i la sensibilitat són protagonistes 
d’un acte pensat expressament per 
aquestes dates. Lluís Badosa ha 
dirigit i creat la majoria dels espec-
tacles, amb propostes originals, 
úniques i efímeres que han comp-
tat amb la implicació de poetes, 
músics, compositors, cantaires, 
rapsodes, actors, fotògrafs, artistes 
plàstics, gent de teatre, creadors 
d’audiovisuals, tècnics i una llarga 
llista de col·laboradors.

El Nadal en Vers del 2020 ha 
estat la desena edició i s’ha escollit 

el clàssic “Poema de Nadal” de 
Josep M. de Sagarra per rememorar 
la primera edició en la qual es va 
recitar el mateix text. En aquesta 
ocasió, però, la proposta ha anat a 
càrrec del músic i rapsode Valentí 
Maymó que va dir i escenificar el 

poema de memòria i afegint unes 
notes musicals amb tenora. L’es-
pectacle es va poder veure al Saló 
Catalunya el dia 26 de desembre 
passat –diada de Sant Esteve-, 
complint amb totes les normes de 
seguretat anticovid.

La pandèmia ha impedit que per 
Pasqua no puguin tornar a sortir 
les Caramelles del Roser la diada 
de Pasqua, perquè cal preservar la 
salut dels participants i la normativa 
no ha permès fer els assajos previs 
que són costum. Sant Julià, però, 
no es quedarà sense escoltar les 
caramelles ja que es proposa un 
acte únic i extraordinari basat en 
peces clàssiques de caramelles del 
repertori vilatortí. Es tracta d’un breu 
concert de caramelles-sardanes per 
a cobla dels mestres Manel Suñé, 
Manel Balasch i Manel Rodríguez. 
La Cobla Vilatorta, una formació 
de músics creada expressament 
per a l’ocasió i dirigits pel codirector 
de les Caramelles del Roser, Jofre 
Bardolet, interpretarà: “Rosa Vera”, 
“Dolçament”, “Gentil Adriana”, 
“Records de Sant Julià de Vila-
torta” i “Som Vilatortins”. Aquesta 
formació també comptarà amb la 
presència d’intèrprets com Jordi 
Sitjes, vinculat des de fa anys a 
les Caramelles del Roser. També 
s’estrenarà la sardana “Vilatortina” 
de Jofre Bardolet, que era la peça 

prevista per cantar la diada de 
Pasqua del 2020. En aquest acte, 
que es farà el diumenge de Pasqua 
Florida, dia 4 d’abril, a 3/4 d’1 del 
migdia, a la plaça Major i que serà 
presentat pel poeta Anton Carrera, 
es farà un viatge en el temps per 
portar reminiscències de diverses 
peces d’antigues danses del folklore 
vilatortí: la Ratolinesa, el Ballet i la 
llesta, la Bella Miralda i el Ball dels 
nyitos-nyetos, entre d’altres.

Per l'acte es prendran les mesu-
res de seguretat establertes, amb 
les cadires convenientment sepa-
rades, dispensadors d’hidroalcohol 
i el públic hi haurà d’assistir amb 
mascareta.

Enguany els confrares del Roser 
no podran sortir a cantar, però la 
seva flama perdura i la música de 
les caramelles ressonarà igualment, 
per Pasqua Florida, a Sant Julià de 
Vilatorta.

CARAMELLES A SO DE COBLA PER AL DIUMENGE DE PASQUA
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En anteriors números de “Vilator-
ta” i mensualment a Infovilatorta 
us hem anat informant sobre l’evo-
lució en el nostre municipi de la 
pandèmia per la covid-19. Ara us 
en fem un resum global fins a finals 
de febrer.

Les dades que us oferim es re-
fereixen a les que consten com a 
persones ateses al consultori mu-
nicipal. El consultori atén, en prin-
cipi, la població resident a Sant 
Julià de Vilatorta, Vilalleons i Sant 
Sadurní d’Osormort, que segons 
dades d’IDESCAT (2020) seria 
de 513+5 infants (menors de 15 
anys) i 2.627+71 adults (de 15 o 
més anys). Com totes les dades, 
tenen limitacions: algunes persones 
residents poden ser ateses a altres 
consultoris o en centres privats, 
podem atendre a persones de po-
blacions properes, etc.

A la taula es mostren el nom-
bre de casos confirmats -amb pro-
ves- atesos. En el cas dels adults es 
mostren separant els que serien 
casos lleus d’aquells que han fet 
pneumònia però han estat atesos 
a domicili i dels que han precisat 
d’ingrés a l’hospital. Entre els infants 
tots han estat casos lleus.

Cal tenir en compte que dispo-
sem de proves (PCR o test ràpid 
antigènic o, en alguns casos, sero-
logies ràpides) des de primers de 
juny. Per això el nombre de casos 
lleus anteriors (mesos de març-
maig del 2020) està molt infra-
valorat. Aquest fet és cabdal per 

DaDes De l'afectació De la coviD-19 al municipi

Sant Julià contra la pandèmia

interpretar la taula que us oferim: 
amb tota probabilitat, les perso-
nes afectades per covid-19 durant 
els mesos de març-maig varen ser 
moltes més que les que tenim 
confirmades (i més que les ateses 
durant setembre-novembre), però 
la manca de material diagnòstic en 
aquell moment no ens permet as-
segurar quantes varen ser.

D’altra banda, durant l’any 2020 
es van produir un total de 30 de-
funcions (14 al domicili). De totes 
elles, menys d’una tercera part 
tindrien alguna relació amb la co-
vid-19.

Com ja us hem informat ante-
riorment -veieu l'Infovilatorta de 
26 de febrer-, en les darreres set-
manes s’han anat vacunant les per-
sones que viuen i treballen en resi-
dències i, també els professionals 
sanitaris. Actualment s’està propo-
sant la vacunació als professionals 
de serveis públics (bombers, forces 
de seguretat, mestre...). Aquestes 
vacunacions no es fan al nostre 
consultori.

Des del 22 de febrer hem co-
mençat a vacunar des dels CAPs 
-Centres d’Atenció Primària- a 
la població general. L’objectiu és 
anar vacunant a tothom conforme 
anem disposant de vacunes, però 
el procés serà llarg (mesos) i us 
haurem de demanar paciència.

Seguint el pla establert pel De-
partament de Salut, hem començat 
a vacunar a les persones més fràgils 
(centre de dia, atenció domiciliària, 

grau de dependència...). Continu-
arem per les franges d’edats que 
tenen més risc de patir complica-
cions si emmalalteixen: primer els 
majors de 80 anys. Ho anirem fent 
per ordre (de més grans a més 
joves) i la velocitat dependrà del 
nombre de vacunes que ens va-
gin arribant. De moment sols hem 
rebut 24 dosis la primera setma-
na (22-28/02), 18 la segona (01-
07/03) i 6 la tercera (08-14/03). 
Cal tenir en compte que hem de 
planificar bé l’administració de les 
vacunes per tal d’aprofitar totes 
les dosis que ens arriben i assegu-
rar que qui ha rebut una primera 
dosi se li pot administrar la segona 
quan li pertoca. És per això, que us 
anirem citant. Si rebem tan poques 
dosis de vacuna calculem que per 
a vacunar a tots els majors de 80 
anys trigarem unes 12 setmanes 
(fins a primers-mitjans de maig). 
No podrem vacunar altres perso-
nes fins llavors; per això us hem de 
demanar una mica de paciència.

Estem disponibles per aclarir 
els dubtes que pugueu tenir, però 
no ens truqueu per demanar hora 
per vacunar-vos. Demanem la vos-
tra comprensió (com fins ara heu 
tingut): anirem citant-vos ordena-
dament.

Cal dir que la vacuna no és 
obligatòria, encara que conside-
rem molt recomanable posar-se-la. 
Cada tipus de vacuna que va ar-
ribant té unes indicacions deter-
minades, que tenen a veure amb 

LLEUS PNEUMÒNIA
A DOMICILI

INGRESSATS TOTAL 
ADULTS

INFANTS TOTAL

MARC / MAIG 2020 34* 9 17 60 0 60

JUNY / AGOST 2020 15 0 0 15 0 15

SET. / NOV. 2020 100 1 3 104 15 119

DES. 20 / FEBRER 2021 50 1 2 53 2 55

TOTAL 199 11 22 232 17 249

* Aquesta xifra és, amb tota seguretat, molt menor a la real. Amb tota probabilitat, moltes persones que van patir formes lleus no ens 
van consultar i entre les qui ho van fer tenim comptabilitzats 52 casos que no hem pogut confirmar o descartar amb certesa.
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les característiques personals (edat 
o altres circumstàncies personals). 
Cal saber també que encara que 
personalment no us toqui posar-
vos-la, cada persona vacunada fa 
que disminueixi el risc de tots per 
a contagiar-se. Per tant, solidària-
ment, ens hem d’alegrar de cada 
dosi de vacuna administrada.

En general les vacunes per a la 
covid-19 estan contraindicades, o 
no recomanades, només en cas 
de patir certes infeccions, en me-
nors de 18 anys i durant l’embaràs. 
Cal valorar-ne la seva indicació en 
dones que estiguin alletant. Poden 
provocar petites molèsties al lloc 
de la injecció i, en alguns casos, 
malestar general i febre durant 1o 
2 dies.

Encara que estiguem vacunats, 
per ara és convenient mantenir les 
mesures d’evitar aglomeracions, 
mantenir la distància, usar la mas-
careta i rentar sovint les mans.

Aprofitem per a recordar-vos 
els nostres horaris i telèfons de 
contacte en el quadre adjunt. Rei-
terem la petició de que no aneu 
directament a urgències de l’hospi-
tal: poseu-vos en contacte primer 
amb el consultori o amb els serveis 
d’atenció continuada (telèfons del 
CAP de Santa Eugènia de Berga o 
en els festius dels CAPs de Tona o 
Vic). Us atendrem sempre que cal-
gui, però us demanem que truqueu 
abans (ens permet evitar aglome-
racions i distribuir millor l’atenció); 
com sempre, ens mantenim sense 
llista d’espera.

La fórmula que ens protegeix de la covid

Des Del CAP us volem reCorDAr Algunes mesures imPortAnts:

- Consulteu sempre que us trobeu malament, especialment si teniu tos, 
febreta o malestar general.

- Apart de la vacuna i les mesures de distanciament social, la detecció 
precoç de persones afectades, i l’estudi dels seus contactes estrets 
que es podrien haver contagiat és l’únic mètode de que disposem per 
aturar l’epidèmia. La vostra col·laboració és imprescindible. Davant un 
cas sospitós procurem fer ben aviat el test ràpid antigènic i si fos po-
sitiu intentem estudiar aviat els seus contactes estrets: fer-los també el 
test si resideixen al municipi o declarar-los al centre on siguin atesos. 
En cas de que un contacte estret fos positiu, seguiríem l’estudi amb el 
seu cercle de contactes. 

- Sigueu responsables i, en cas de dubte, aïlleu-vos a casa i contacteu 
amb nosaltres. Si us recomanem quarantena (10 dies aïllats) per estar 
malalts o ser contactes, feu-la: en benefici vostre, dels vostres familiars 
i amics, i de tothom.

- Seguiu les recomanacions de les autoritats sanitàries respecte a la 
distància, evitar aglomeracions, ús de mascareta i rentat de mans.

- No us feu proves (PCR, test antigènic ràpid, serologies) de forma in-
discriminada. Porten a malentesos i sovint ens donen falses seguretats. 

Professionals del Consultori Municipal de Sant Julià de Vilatorta
Equip d’Atenció Primària de Santa Eugènia de Berga
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Els Mossos d’Esquadra alerten d’es-
tafes relacionades amb la vacuna 
contra la covid-19, sobretot a gent 
gran. La por i el caos provocat per la 
pandèmia està sent utilitzat per al-
guns delinqüents professionals, que 
aprofiten qualsevol circumstància 
social per adaptar les seves estra-
tègies d’estafes i atacar la població 
més vulnerable. En aquest sentit, ja 
fa algunes setmanes que els Mos-
sos d’Esquadra han detectat una 
nova estafa telefònica ocorreguda 
en alguns domicilis particulars, so-
bretot de gent gran. Els autors de 
l’estafa busquen domicilis de gent 
gran i es fan passar per personal sa-
nitari que ofereix vacunes contra la 
covid-19. Però no són vacunes gra-
tuïtes, sinó que demanen un núme-
ro de compte perquè les víctimes 
ingressin una quantitat econòmica 
per poder ser vacunats.

A més, alerten que també s’ha 
de desconfiar de persones que di-
uen ser sanitàries i truquen per in-
formar-nos que durant els pròxims 
dies vindran a casa a vacunar-nos, 
ja que, majoritàriament i tret de ca-
sos especials, la vacuna s’injectarà 
al punts de vacunació de cada lloc.

Els Mossos d’Esquadra i els ma-
teixos sanitaris, insisteixen a dir que 
la vacuna contra la covid és gratuï-
ta, gestionada pel Departament de 
Salut i en cap cas es pot demanar 
diners per a la seva administració. 
De fet, insisteixen en no propor-
cionar cap dada bancària per via 
telefònica.

Ull amb les estafes 
de la vacuna de la 
covid-19

L'Ajuntament atorga ajudes 
econòmiques per als establiments
més afectats per la crisi de la covid-19
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha convocat ajudes econòmiques 
en l’àmbit de la restauració i dels centres d’estètica i bellesa del muni-
cipi afectats per les mesures de tancament decretades per pal·liar els 
efectes de la covid-19. L’import de les subvencions és de 1.200 € per als 
establiment del sector de l’hostaleria i restauració; 750 per als de tracta-
ment d’estètica i 600 per a les de perruqueria i altres que impliquin un 
contacte físic proper i directe amb els clients.

Aquesta convocatòria, les bases de la qual, van ser consensuades amb 
l’Associació de Comerciants i amb els bars i restaurants del municipi, 
té per objectiu ajudar a mantenir el teixit comercial i de restauració 
de Sant Julià. L’estat d’alarma va obligar a tancar molts establiments o 
a reduir-ne l’activitat i va restringir els moviments de les persones, amb 
la conseqüent disminució d’ingressos d’aquest negocis. L’Ajuntament ha 
fet un esforç de caràcter extraordinari per ajudar a reduir l’impacte 
econòmic negatiu per als establiments del municipi. L’ajut ha de suposar 
un impuls perquè continuïn oberts i puguin garantir la prestació de de-
terminats serveis d’importància, social, sanitària i de benestar essencial 
per al poble. 

Activitats suspeses per la pandèmia
Ral·li Esprint Sant Julià
L'Escuderia Osona i els Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta i Sant Sa-
durní d'Osormort, van decidir ajornar el 24è Ral·li Esprint Sant Julià, que 
s'havia de celebrar els dies 27 i 28 de febrer, a causa de la gran incidència 
de la pandèmia generada per la covid-19 i les restriccions imposades 
pel PROCICAT. L’organització està treballant per trobar una nova data 
que encaixi amb el calendari de la Federació Catalana d'Automobilisme 
i permeti desenvolupar un ral·li amb totes les garanties.

Aplec Caramellaire
La 43a edició de l’aplec de Caramelles que s’havia de celebrar el proper 
11 d’abril ha quedat suspesa. Les mesures restrictives imposades per 
frenar la pandèmia, han impedit que les colles caramellaires pogues-
sin fer els assajos amb normalitat. Aquesta situació, juntament amb el 
confinament comarcal i una situació epidemiològica gens favorable no 
s'han pogut fer els preparatius per un Aplec de Caramelles que aplega 
centeners de persones.

La situació de descens continuat de la corba pandèmica de la tercera onada
de la covid-19 ha fet possible avançar de manera progressiva en la recuperació d’activitats.

Des del15 de març passat el Govern de la Generalitat ha relaxat una mica les mesures de seguretat. 
Les més significatives són l'aixecament del confinament comarcal i l'obertura de bars

i restaurants de manera continuada, de 2/4 de 8 del matí fins a les 5 de la tarda.

13 DE MARÇ DE 2020            1 ANY D'ESTAT D'ALARMA           13 DE MARÇ DE 2021 
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Som en Joan Cara i l'Àngels, agents d'assegurances amb més de 22 anys d'experiència,
i treballem per tu, per aconseguir la millor assegurança al millor preu!

Et diem que és possible: preu i qualitat és la nostra entitat. Vine i pregunta.

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

Ens trobareu al carrer Jaume Munmany, núm. 31 de Vic
Per consultes particulars podeu trucar-nos als telèfons: 633 615 123 i al 93 888 40 81

E-mail: angelsbayon@gmail.com

BAR - RESTAURANT
CLUB TENNIS

Avinguda de Sant Llorenç, 15 
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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El 14 de febrer passat es van 
celebrar les XIII eleccions al 
Parlament de Catalunya des 
del restabliment de la demo-
cràcia. Es van convocar en 
aquesta data per haver-se 
exhaurit el termini legal perquè 
el Parlament de Catalunya 
nomenés un nou president de 
la Generalitat després de la 

Cens 2.424
Vots 1.824
Particip. 75,25%
V. blanc 28 (1,54%)
V. nuls 17 (0,93%)

JxCat 963 53,29 %
ERC 400 22,14 %
CUP 173 9,57 %
PSC 78 4,32 %
PDCat 77 4,26 %
Vox 26 1,44 %
ECP 21 1,16 %
PP 12 0,66 %
Cs 12 0,66 %
Altres 17 0,95 %

Eleccions al Parlament de Catalunya

inhabilitació de Joaquim Torra, 
escollit l'any 2018. A causa de 
la crisi sanitària es va deixar 
sense efecte aquesta convo-
catòria i es van posposar al 
30 de maig de 2021, però una 
resolució del TSJC va mantenir 
en vigor la data del 14 de febrer. 

Com que les eleccions es van 
fer enmig de la pandèmia, es va 
establir el col·legi electoral al 
pavelló municipal que per les 
seves dimensions i ventilació 
permetia dissenyar un bon 
dispositiu de mobilitat que 
garantia la màxima seguretat 
sanitària amb punts d’entra-
da i sortida independents i 
distàncies de torn marcades 

al terra dels passadissos. El 
col·legi estava distribuït en 4 
meses electorals degudament 
separades i protegides amb 
pantalles. Tots els espais 
comptaven amb dispensadors 
de gel hidroalcohòlic i es nete-
javen i desinfectaven sistemà-
ticament. La novetat d’aquests 
comicis va ser la figura dels 
responsables de seguretat 
sanitària. Aquestes persones 
que van rebre una formació 
específica van ser presents 
a tots els col·legis electorals 
per controlar l’accés ordenat 
de votants, les distàncies, l’ús 
obligatori de la mascareta i la 
neteja de mans.

CARAMELLES
A SO DE COBLA

Selecció de
caramelles-sardanes
del repertori de les

Caramelles del Roser

COBLA VILATORTA

DIADA DE PASQUA
diumenge, 4 d'abril
3/4 d'1 del migdia

plaça Major
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Dies abans de Nadal, la Crossandra va obrir una nova botiga 
de canelons a Barcelona. Gràcies a la bona acceptació dels 
clients, la marca ha vist l’oportunitat d’expandir-se a Barcelona. 
El nou establiment, que es troba a prop del mercat Galvany, al 
barri de Sant Gervasi, concretament al carrer Muntaner 337, és 
un local de 150 m2 que disposa d’una cuina per a l’acabat dels 
canelons i una zona d’atenció al client. La nova botiga manté 
l’estètica minimalista de la marca, però té incorporats nous ma-
terials amb relació al disseny. Tot i tractar-se d’una botiga prò-
pia, la Crossandra comptarà amb un equip de col•laboradors 
que vetllarà per la gestió i administració de la nova botiga.

La Botiga dels Canelons, que va néixer fa deu anys a Vic en 
plena crisi econòmica, aposta per la innovació contínua i treba-
lla per aconseguir un embalatge dels productes més sostenible, 
però no és fàcil trobar un substitut de l’alumini que aguanti les 
temperatures altes. També té intenció d’eliminar les bosses i 
substituir-les per capses de cartró.

La Botiga dels Canelons Crossandra és un negoci familiar que 
va iniciar-se a Sant Julià de Vilatorta l’any 1981 en el món de la 
pastisseria, ara fa 40 anys. Actualment està especialitzada en la 
venda de canelons i croquetes però va innovant constantment 
i en els darrers anys ha incorporat una línia de productes sense 
gluten i també les croquetes. Des de fa un any elaboren la pas-
ta fresca dels seus canelons. Ofereixen diferents varietats del 
producte, tot elaborat de manera artesanal i amb ingredients de 
primera qualitat. Actualment, a part del nou establiment, tenen 
tres botigues (dues a Vic i una a Granollers) i un obrador central 
a Vic amb dues línies de producció totalment separades (amb 
gluten i lliure de gluten). 

La Botiga dels Canelons Crossandra 
obre un nou establiment a Barcelona

A finals del mes de febrer pas-
sat va sortit el llibre “Portes 
endins” de Noemí Morral, pu-
blicat per l’editorial La Gam-
berra i finançant pel sistema 
de micromecenatge. El 14 de 
març de 2020 Morral va co-
mençar a escriure i a dibuixar 
les vivències d’un any en què 
la pandèmia de la covid-19 va 
capgirar el món. A “Portes en-
dins” hi ha 59 vinyetes poèti-
ques convertides en llibre que 
reflecteixen moments viscuts 
de tots colors, alguns de per-
sonals i d’altres de compartits 
amb els lectors. La Noe ens 
embolica els dies del confina-
ment de la primavera passa-
da en un relat fresc, enginyós 
i emotiu. Com en els seus an-
teriors llibres, poesia i dibuix 
dialoguen creant un univers 
propi que és bell i profund a 
la vegada, i que ara se’ns em-
porta de viatge portes endins.

“Portes endins”, 
el nou llibre de 
Noemí Morral

El dilluns dia 8 de març passat 
es va fer la primera jornada de 
donacions de sang d’aquest 
any 2021.

Per tal de complir amb les 
mesures de seguretat i dis-

Donació de sang tància el dispositiu es va mun-
tar a l’Aula de Cultura per on 
hi van passar 42 persones, de 
les quals 40 van donar sang i 
3 ho feren per primera vega-
da.

Les properes jornades se-
ran el 12 de juliol i el 15 de 
novembre.
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Un estol de cigonyes fa nit al poble
Com cada any, a finals d’hivern passen cigonyes pel cel de la Pla-
na de Vic, procedents de l’Àfrica central i el sud de la península 
Ibèrica, on s’han estat la tardor i part de l’hivern. Van de tornada 
al seu lloc de cria, la majoria cap a Alemanya però també cap 
a França, Suïssa, República Txeca, Polònia... Ho sabem perquè 
moltes porten anelles a les potes, que els hi van posar al niu de 
petites, amb codis que, amb uns bons binocles, permeten dis-
tingir-ne el país de naixement. Un estol es va aturar a reposar el 
capvespre del diumenge 7 de març passat, a Santa Margarida. 
De matí després d’esmorzar uns quants cucs dels camps de la 
rodalia s’enlairaren fent cercles a l’aire dirigint-se, poc després, 
ben decidides, nord enllà.

Sorea passa
a ser Agbar
Des mes de gener passat la 
companyia d’aigües SOREA 
que presta el servei d’aigua 
potable a Sant Julià de Vila-
torta, entre d’altres municipis, 
va quedar integrada al grup 
empresarial del que forma 
part i passa a dir-se AGBAR 
(Sociedad General de Aguas 
de Barcelona). Aquest can-
vi no suposa cap modificació 
en la prestació del servei, de 
forma que es mantenen els 
contractes subscrits amb SO-
REA conservant tots els seus 
termes i les seves condicions. 
Els telèfons no varien i conti-
nuen sent els mateixos:
Atenció Client: 934953540
Reclamacions: 900405070
Avaries: 900304070
Lectures: 900816101
El que sí ha canviat és la pàgi-
na web que passa a ser www.
agbarclients.cat i el perfil de 
witter, @agbarclients 

Mor un ciclista
al camí de 
a Carena
Un ciclista de 71 anys i veí 
de Centelles va morir el diu-
menge 28 de febrer al matí, 
després de patir una forta 
caiguda al camí de la Carena 
de Sant Julià a Puig-l’agulla, 
a l’alçada del Bosc del Quer. 
Quan hi van arribar els efec-
tius, el ciclista accidentat es-
tava inconscient i es trobava 
en aturada cardiorespiratòria. 
Malgrat les maniobres del 
personal sanitari, no es va po-
der fer res per salvar-li la vida. 
Fins al lloc s’hi van desplaçar 
una dotació i l’helicòpter amb 
GRAE dels Bombers, dues 
ambulàncies i l’helicòpter del 
SEM i efectius dels Mossos 
d’Esquadra.

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del bisbat de Vic 
celebra cada any la seva festivitat al mes de febrer en un muni-
cipi diferent. Una celebració que consta d’una trobada comarcal 
amb missa, dinar de germanor i un fi de festa de caire lúdic. És 
un dia de trobada del personal de servei amb les persones que 
van a Lourdes com a malalts i pelegrins. Enguany la situació de 
pandèmia ha fet impossible celebrar la trobada programada a 
Roda de Ter i s’ha optat per fer una celebració a cada parrò-
quia, el diumenge 14 de febrer. A Sant Julià de Vilatorta es va 
fer una missa dedicada a l’Hospitalitat, en especial als malalts, 
a les persones voluntàries que els acompanyen i als pelegrins.

La Festa de Lourdes
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Vol promoure un procés participa-
tiu de reflexió i debat entorn de la 
redacció de l’estudi de mobilitat 
previst pel 2021

Donar prioritat els vianants, re-
duir la presència i la velocitat de 
vehicles és una tendència global. 
I a Sant Julià de Vilatorta també 
ha nascut una plataforma per re-
clamar una nova mobilitat. Per 
fer aquest canvi vol promoure un 
procés de participació ciutadana, 
que consideren "la manera més 
democràtica per garantir el debat 
i el diàleg i implicar la ciutadania 
en la presa de decisions".

La plataforma estableix cinc 
pilars fonamentals: la prioritat del 
vianant, la connexió dels barris, 
incrementar la seguretat, recupe-
rar els carrers i la sostenibilitat. 
D'aquests cinc grans eixos se'n 
despleguen projectes concrets 
com la promoció de recorreguts 
accessibles o la connexió entre 
barris i pobles del voltant per mi-
llorar la interacció social; i dona 
suport al projecte de camí escolar 
impulsat des de les associacions 
de famílies.

Des de la iniciativa també pro-
posen resoldre punts negres de la 
seguretat viària, en què la veloci-
tat esdevé un perill. Es tracta de 
punts com l'avinguda Montserrat, 
la Puig i Cunyer o el carrer Núria. 
De fet, plantegen que aquesta 
via del centre urbà sigui lliure de 
cotxes o més pacificada al tràn-
sit. A més, posen a sobre la taula 
la necessitat d'una mobilitat més 
sostenible, a través de la promo-
ció d'hàbits saludables.

També s'estan organitzant xer-
rades per tractar aquest nou con-
cepte de mobilitat. Cal destacar 
que el naixement d'aquesta pla-
taforma ha coincidit amb l'adjudi-
cació d'un estudi de mobilitat de 
Sant Julià per part de la Diputa-
ció.

C. Fiter

Una plataforma per 
una nova mobilitat
al poble
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Benvolguts vilatortins i vilatortines,
Som els nens i les nenes de l’escola Bellpuig i 

us volem fer arribar un missatge sobre diverses 
destrosses que s’han produït al nostre centre. 
Durant les vacances de Nadal algú va cremar 
un arbre que vam fer conjuntament tots els 
alumnes. Això ens ha afectat molt ja que era un 
treball que significava molt per a nosaltres, ara 
que no ens podem barrejar. L’arbre no és l’única 
cosa que han fet malbé, també vam trobar la 
bústia trencada, el porxo ple de brossa i cartells 
cremats, entre altres malifetes. 

Quan els nens i les nenes de l’escola veiem 
aquests danys sentim una barreja d’emocions 
negatives com ara tristesa, decepció, indigna-
ció i ràbia per diversos motius. Tenim la sensa-

Respecte i civisme. Prou vandalisme!

ció d’haver malgastat el temps i l’energia i tam-
bé pensem que s’infravalora la nostra feina, el 
nostre esforç i la passió que hi hem posat.

Estem decebuts amb l’actitud de les perso-
nes que han fet aquests actes i ens sobta la 
seva falta d’empatia amb nosaltres ja que no 
han pensat com ens podem sentir els infants. 

Amb aquesta carta els alumnes de l’escola 
Bellpuig volem que la gent que ha fet aques-
tes destrosses, així com la resta d’habitants de 
Sant Julià reflexionin sobre el seu comporta-
ment vers l’escola i el poble per evitar que això 
no torni a passar.

Som petits però podem fer grans coses!

Els nens i les nenes de l’escola Bellpuig

diumenge 16 de maig
Si les circumstàncies ho permeten es preveu fer
la Caminada Popular de les Guilleries el proper 16
de maig, condicionada a les particularitats del moment.
Les inscripcions seran gratuïtes i s'hauran de fer 
anticipadament a través de l'Inforvilatorta app.
La sortida serà al Parc de les Set Fonts, 
entre les 7 a les 9 del matí.
Hi haurà diversos punts d'avituallament.
No es farà l'habitual esmorzar col·lectiu i cadascú se
l'haurà de portar. Tampoc hi haurà un punt fixat per fer-ho.
L'hora màxim d'arribada serà a les 2 del migdia.
Tots els participants que s'hagin inscrit prèviament,
a través de l'Infovilatorta app, seran obsequiats amb el 
quart tupí de la col·lecció de ceràmica popular vilatortina.

37a Caminada 
popular de
les Guilleries
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Xavi Redon (@redonxavi) 8 de febrer
A Sant Julià Vilatorta som bons minyons i obeïm 
la JEC amb devoció i pleitesia retirant les ban-
deres i pancarta de Llibertat Presos. Si senyor @
aj_SJV

Impulso Ciudadano (@Impulso_Ciudada) 
14 de febrer
Hemos denunciado Sant Julià de Vilatorta <en 
Barcelona #santjuliàdevilatorta #SinTrampas

O.D.R. (@osdiru) 14 de febrer
Enhorabona @aj_SJV per l’organització d’aques-
ta jornada electoral. Agraïment a tothom que hi 
ha participat, començant pels membres de les 
meses i dels treballadors de l’ajuntament. Mol-
tes gràcies #Eleccions14F #14F

Albert (@Albert_Planes) 15 de febrer
Fa dies que els ciutadans ens pregunten quan i 
com començarem a vacunar. Donen per fet que 
es vacunaran, com sempre, al seu CAP. I no 
podem respondre: ningú ens ha explicat quan 
disposarem de les vacunes per administrar-les 
als mes grans: a casa, al CAP, als centres de 
dia...

Anna May Masnou (@amaymasnou) 25 de febrer
En un món tan digital, com m'agrada rebre car-
tes i paquets personalitzats per correu "tradicio-
nal"... Gràcies!

Laia Teixidor (@LTeixidor) 27 de febrer
El meu veí de sota dorm amb la calefacció po-
sada (encara!), cosa que fa que a casa meva hi 
faci calor tota la nit. I quan obro les finestres per 
ventilar, surt a fumar al balcó #cosesdeveïns

Noemí Morral (@noemorral) 28 de febrer
Avui fa un any vam estrenar l'espectacle "Camí 
de Cavalls". La pandèmia ens va obligar a sus-
pendre les funcions previstes per l'any passat... 
Però aquest mes de març hi tornem!

Polinski (@PolVargas7) 7 de març
[Sobre les eleccions a la presidència del Barça] 
Si Messi vota, Messi es queda.

Marc Costa (@CostaTrachsel) 8 de març
Avui, un bon dia per donar sang... #Dona sang 
@donarsang #Vilatorta

BielGudaa (@Guda102) 16 de desembre
Sant Julià de Vilatorta sembla un episodi d'en 
Bob el Manetes, ja no sé si queden més carrers 
per tancar i fer-hi obres, s'han de fer malabars 
per arribar a casa.

Ferran Vila (@FerranVila11) 31 de desembre
Menys de 24 hores perquè siguem 2021 i jo 
encara estic al 2019...

Montse Piqué Val (@MontsePique) 6 de gener
La iniciativa de rehabilitar edificis antics i cata-
logats és moltes vegades costosa. I és impor-
tant rehabilitar els nuclis antics i donar-los vida. 
L'ajuntament bonifica la llicència d'obres del 
Casal Núria 

Judit TJ (@Judittort) 15 de gener
Ara que ja m’han posat la vaccina quan tarda 
a arribar-me el 5G? @aj_SJV creieu que per fi 
tindré una bona cobertura mòbil?

Irene (@IreneErra) 31 de gener
Carril bici en "ple" funcionament... @aj_SJV

Eva Creus (@eva_creus37) 4 de febrer
Fa dues setmanes que el contenidor es ple, els 
envasos de vidre s’acumulen al voltant. #font-
dentitus #santjuliadevilatorta

Vilatortins 
en xarxa @
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Català a l'atac

Frases fetes
Canta-li les quaranta si no vols que això 
sembli can seixanta!

En català tenim unes quantes expressions o 
frases fetes que contenen nombres. Unes de 
ben conegudes són “anar de vint-i-un botó” 
(anar mudat), “fer-ne cinc cèntims” (explicar 
breument una cosa) o “caure quatre gotes” 
(ploure molt poc), per exemple. Amb tot, avui 
ens volem fixar en dues expressions, molt 
conegudes, que tenen un origen ben curiós i 
que contenen nombres: “cantar les quaranta” i 
“ser can seixanta”.

Per què ‘quaranta’ i per què ‘seixanta’?
“Cantar les quaranta” a algú vol dir retreure-li 

les malifetes o renyar-lo. L’origen, però, el tro-
bem en un joc de cartes espanyol, el tuti. En 
aquest joc, guanya el jugador que aconsegueix 
reunir quaranta punts amb les cartes de més 
valor. Quan arriba aquest moment, el jugador 
que els ha aconseguit ha de “cantar” els punts 
(dir-ho en veu alta) per informar-ne els altres. 
Per a la resta de jugadors és una amenaça que 
algú els canti les quaranta, ja que vol dir que 
han perdut.

D’altra banda, si busquem el significat de 
“can seixanta” trobarem que és un lloc on tot-
hom fa el que vol, on hi ha un gran desordre i 
un gran desgavell. Sembla que l’origen és un 
malnom que va rebre una fàbrica de teixits del 
segle XIX del carrer de la Riereta de Barcelona, 
on regnava el desori i la desorganització.

Pel que fa a l’origen del nombre ‘seixanta’ en 
aquesta expressió, hi ha diverses teories, una 
de les quals ens diu que el sobrenom podria ser 
el resultat de la suma dels números que ocupa-
va aquesta fàbrica, el 18, el 20 i el 22. El que sí 
sembla cert és que va ser una fàbrica bastant 
descuidada.

 CPNL - Oficina Osona
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El Diccionari General de la Llengua Cata-
lana defineix:
- Gamberrisme: Conducta pròpia dels 
gamberros.
- Gamberro-a: Persona que comet actes 
incívics per molestar els altres.

En aquest cas unes molèsties que paga 
tot el poble. Malmetre el bé comú,  com 
per exemple tombar la jardinera del carrer 
del Pont, entre d'altres, s'ha convertit en 
un fet que es produeix molt sovint, sobre-
tot els caps de setmana. Inadmissible!

Centre de normalitzaCió 
lingüístiCa d'osona

Pla de Balenyà, 30-32 - Vic
Telèfon 93 886 65 88

vic@cpnl.cat
Web: https://www.

cpnl.cat/xarxa/cnlosona/

ofiCina de Català del
Consell ComarCal 

d'osona

Persona de contacte: 
Berta Subietas Saumell 
Telèfon: 93 883 21 65

osona@cpnl.cat

Aquest munt de runa va aparèixer un dia 
de gener a prop de la sorrera del camí de 
la font de la Riera. Un abocament furtiu 
innecessari que malmet el medi ambient. 
I diem que innecessari perquè tot i que a 
Sant Julià no hi ha un lloc exprés per abo-
car runes, sí que es pot fer a la Deixalleria 
de Vic -vialnetvic.cat-. Carrer de Mataró, 
18. Polígon Sot dels Pradals. Tel. 938 892 
654. Horari: de dilluns a divendres de 9:00 
a 14:00 i de 15:15 a 20:00h i dissabtes de 
9:00 a 14:00
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Durant set caps de setmana, 
des de l’últim de gener al se-
gon de març, 21 tupins han 
estat amagats en diversos 
indrets del poble i de la roda-
lia per tal que fossin trobats 
i fotografiats. Això és el que 
proposava GeocachTortí, una 
nova activitat de geocerca que 
ha combinat deducció i esport 
i en el que hi han participat 
una mitjana de 25 famílies. A 
partir d’unes pistes s’havia 
d’intuir on podia estar amagat 
el tupí, anar fins al lloc cami-
nant o amb bicicleta i fotogra-
fiar-lo. Enviant la imatge d'un 
tupí al compte d’Instagram de 
l’Ajuntament s’entrava en el 
sorteig de dos vals per valor 
de 20 euros per comprar en 
dos comerços del poble cada 
setmana. 

Per cada cap de setmana es 
van buscar tres emplaçaments 
diferents que tinguessin un 
nexe en comú i es donava una 
pista genèrica que actuava 
com a fil conductor. Després, 
la primera pista de cada tupí 
determinava l’indret i la sego-
na el lloc exacte on trobar-lo. 
També es va fixar un patró set-
manal: amagar un tupí al nucli 
urbà, o molt a prop, un altre a 
mitja rodalia i un tercer més 
enllà, per tal  que els partici-
pants escollissin cercar el que 
volguessin. Les pistes es van 
publicar a l’Infovilatorta, a la 
web de l’Ajuntament i en car-
tells penjats a les botigues.  

ge
oc

er
ca GeocachTortí, l’activitat que ha activat

els caps de setmana d’hivern

1s Pg: Caramelles i músiCa

TNU
P1: Hi va viure el Dr. Manel A. 
que va ensenyar música a 
molts joves del poble, a princi-
pis del segle XX.
P2: A prop hi ha una amiga 
que t’ofereix aigua. 

TMR
P1: Una de les estrofes d’una 
caramella dedicada diu:
“Greu i sorrut és a l’escut que 
ens representa i es fa l’estret 
ardit i dret quan se l’esmenta”.
P2: Treu el nas per un forat. 

TME
P1: La tornada de la caramella 
inspirada en aquest lloc diu:
“Alçat en un cimal de roca 
vermellosa t’hem pres com a 
senyal de vida vigorosa”.

P2: Amb tant confinament ens 
enfilem per les parets.

2s Pg: full imPrès amb unes 
Poesies musiCades que es Canten 
Col·leCtivament en aquest lloC, 
almenys un CoP l’any en la data 
que s’indiCa.

TNU
P1: L’endemà de la Mare de 
Déu d’agost.
P2: Molt a prop en té un que fa 
aglans.

TMR
P1: XI dia de maig.
P2: On recull l’aigua d’escor-
rentia hi neix la boga.

TME
P1: Dilluns de Pasqua.
P2: A prop d’una volta de canó 
n’hi ha un d’índies.

abreviatures:
1S:   Primera setmana, 2S segona setmana....
PG:  Pista genèrica
TNU:  Tupí del nucli urbà, o a prop
TMR:  Tupí mitja rodalia
TME:  Tupí de més enllà
P1:  Pista 1
P2:  Pista 2

Aquestes eren les pistes per trobar els tupins
(solucions a la pàgina 61)
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3s Pg: matèria Primera de la  
índústria tradiCional vilatorti-
na.

TNU
P1: El fang gira a cops de peu.
P2: Dos en un.

TMR
P1: El raig baixa per una peça 
d’argila, treta de la coberta 
d’una casa.
P2: Un ós madrileny les vol 
abastar i un pastor se les 
menja.

TME
P1: Els Ausetans també hi 
feien ceràmica.
P2: A 180 graus de l’explicació.

4s Pg: element inColor, inodor 
i insíPid.

TNU
P1: Fa un any tenia més fondà-
ria i ara ens hi podem acostar 
sense cap impediment.
P2: El seu volum és: "pi" x “r” 
al quadrat x altura.

TMR
P1: Abans d’arribar a casa d’un 
marquès, passant pel dret.
P2: Ens impedeix ficar-nos 
dins.

TME
P1: Hàbitat de l’Ardea cinerea, 
a prop d’un Mas de turisme 
rural.
P2: L’eina de pescar.

5s Pg: els altres aCCidents.

TNU
P1: Prenen el nom d’una antiga 
masia convertida actualment 
en establiment per allotjar 
persones.
P2: Per on menja el Canis lupus.

TMR
P1: On el camí ral de Vic a 
Girona canviava de vessant, 
i molt sovint la Caminada hi 
passa per anar a esmorzar.
P2: La primera paraula uneix 
el cap i el tronc, i la segona 
paraula descriu una porta ima-
ginaria enmig del bosc.

TME
P1: Contempla l’Eix, el Mont-
seny i Puig-l’agulla.
P2: Tossal del mascle de l’ovella.

6s Pg: a emPuriabrava n’hi ha 
un Per fer salts de molta alçada.

TNU
P1: Davant d’un edifici on no 
sortia cap animal viu comença 
el seu itinerari.
P2: Al peu de la lletra.

TMR
P1: Abans d’una Carrera s’hi 
guardaven Mosques i Katiuskes.
P2: Al peu de la lletra.

TME
P1: El salnitre, el sofre i el car-
bó donen nom a aquest ma-
gatzem que canvia la “a” final 
per la “i”.
P2: Al peu de la lletra.

7s Pg: al montseny n’hi una 
de tres bisbes.

TNU
P1: Des d’aquest límit de terme 
podem veure el bressol de 
mossèn Cinto.
P2: Sota el cul.

TMR
P1: Un gran pont la va moure de lloc.
P2: Sota el cul.

TME
P1: La circumden uns d’índies, un 
temple, i una antiga casa de la vila.
P2: Sota el cul.
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On va a parar l'aigua de les
clavegueres del municipi?
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Des de temps immemorial les 
aigües residuals de Sant Julià 
anaven a parar directament a 
la riera. El 1964 quan es van 
fer les obres de cobriment de 
la riera, en el seu interior es va 
construir una canonada soter-
rada que recollia totes les cla-
vegueres. A la sortida del túnel 
aquestes aigües s'abocaven 
directament a la riera, sense 
cap tractament previ.

La xarxa de
clavegueram
del municipi
Actualment al municipi hi ha 
tres tipus de xarxes de desai-
gua diferenciades en funció de 
la tipologia i les necessitats: 
la xarxa unitària, la xarxa plu-
vial i la xarxa residual-. De les 
canonades de competència 
municipal se'n diu xarxa en 
baixa, funciona per gravetat i 
els conductes són de formigó i 
de PVC. La xarxa en alta és la 
que comunica diversos muni-
cipis. També s'anomena xarxa 
supramunicipal.

La xarxa unitària s'estén ge-
neralment per  la  zona antiga 
del municipi, excepte en els 
carrers remodelats. Les aigües 
brutes i les pluvials d'aquesta 
xarxa van a parar directament 
al col·lector que les porta a la 
planta depuradora de Vic. La 
xarxa unitària de la zona nord 
del municipi, (Pleuna) connec-
ta amb la xarxa del polígon in-
dustrial de Folgueroles.

La pluvial una xarxa separa-
tiva que recull directament l’ai-
gua procedent de la pluja dels 
embornals dels carrers i les ca-
nals de les cases  i desaigua di-
rectament al medi en 10 punts 
d'abocament a la riera de Sant 
Julià o al torrent del Cementiri, 
ja que es tracta d’aigua neta.

DADES
DE lA xArxA DE 

clAvEguErES DE 
SAnt Julià 

32,248
quilòmetres

534
pous

702
embornals

84
reixes

16
diàmetres

diferents de 
canonades

Funcionament: 
per gravetat
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duals recull de forma indivi-
dual les aigües residuals dels 
habitatges, botigues, bars, i 
les de la zona industrial, i les 
condueix per una xarxa de cla-
vegueres independent fins a 
al conducte que les envia a la 
planta depuradora de Vic. To-
tes les aigües residuals del nu-
cli urbà i del polígon industrial 
van a parar a la xarxa en alta, 
un col·lector de formigó de 60 
cm de diàmetre que marxa pel 
Passeig del Torrent i transcorre 
paral·lel a la Riera de Sant Julià 
fins a Calldetenes i d’allà cap a 
l’estació depuradora d'aigües 
residuals (EDAR) de Vic.

Les EDAR
Totes les estacions de depura-
ció d’aigües residuals urbanes 

que hi ha actualment en servei 
a Catalunya són biològiques 
amb diferents tipologies i sis-
temes de tractament. Tenen 
per objectiu eliminar la càrrega 
contaminant que conté l’aigua 
residual que hi entra i reduir la 
presència de matèria orgànica 
i sòlids en suspensió. Algunes 
plantes també disposen de 
dispositius més restrictius per 
eliminar, a més, nitrogen i fòs-
for. Una primera classificació 
defineix els tractaments entre 
sistemes extensius i intensius.

Al mes de juny passat, el Pla 
de sanejament de Catalunya 
incloïa 527 depuradores que 
sanegen el 97% de la població 
catalana, cosa que ha permès 
millorar de manera exponenci-
al la qualitat de l’aigua en els 
últims 30 anys. Aquestes esta-

cions tracten anualment gaire-
bé 700 hm³ d’aigua.

Les EDAR amb sistemes 
extensius  tenen unes neces-
sitats d’espai d’implantació 
superior als sistemes intensius 
-que són més mecanitzats-. o 
i intenten replicar els sistemes 
de depuració natural del propi 
medi ambient. En nuclis grans 
de població de més de 10.000 
habitants és imprescindible 
l’eliminació de nutrients i a par-
tir dels 100.000 els paràmetres 
són encara més restrictius.

Aquests sistemes tenen la 
mateixa funció que els siste-
mes biològics convencionals 
però hi afegeixen l'eliminació 
de nutrients, nitrogen i fòsfor. A 
diferència dels sistemes con-
vencionals, on tan sols s'apor-
ta aire al reactor, en aquests 
casos es juga amb la combina-
ció de reactors, aportant aire i 
privant-ne els microorganis-
mes. Amb aquesta seqüència 
s’aconsegueix la proliferació 
de microorganismes que per-
meten la reducció de nitrogen 
i fòsfor.

En casos on es necessita 
un tractament addicional per 
aconseguir la qualitat per a 
reutilització de l’aigua tractada 
per a reg o altres usos, o per 
la presència de contaminants 
específics s’hi afegeixen trac-
taments anomenats terciaris 
amb tractaments a base de fil-
tració a través de membranes.

En aquests sistemes, es-
pecialment els més grans, és 
habitual trobar en la línia de 
fangs digestors anaeròbics 
-organismes que es desenvo-
lupen en absència d'oxigen 
lliure-. Aquest sistema permet 
reduir el volum de fangs ge-
nerats, estabilitzar-los per una 
valorització agrícola i al mateix 
temps produir gas metà que 
s'utilitza com a combustible 
pels generadors elèctrics ins-
tal·lats a les EDAR. 

Lluís Solanas  - Jaume Vilella

A diferencia de la xarxa de Sant Julià on les aigües residuals van 
a la depuradora de Vic, les de Vilalleons van a parar a una petita 
estació depuradora situada a la part baixa nucli urbà. Un cop 
entren al sistema passen per uns filtres simples que fan la sepa-
rativa dels productes sòlids. Després entren a la depuradora que 
funciona mitjançant uns biodiscs o contactors biològics rotatius 
–una unitat formada per diversos discos plàstics instal•lats en 
sèrie sobre un eix de gir comú-, sobre dels quals es desenvolu-
pa la capa de biomassa necessària per a la depuració de l’aigua 
residual, d'aquesta manera el 40% de la superfície dels biodiscs 
roman submergida durant la rotació i la resta en contacte amb 
l'aire. La pròpia morfologia dels discs provoquen la transferència 
adequada d'oxigen afavorint les condicions aeròbiques sense 
necessitat de bufadors ni bombes efectores. Aquest tipus de es-
tacions depuradores son optimes pels municipis que no generen 
residus industrials  El sistema de biodisc redueix fins a un 90% 
les despeses d’explotació. També ofereix un altre avantatges 
com són les seves dimensions compactes ja que al ser un siste-
ma modular permet l’ampliació construint tants mòduls indepen-
dents  com sigui necessari. L’estació depuradora de Vilalleons 
no produeix olors ni soroll durant el funcionament.

Les aigües residuals de Vilalleons
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Nou programa de Passejades guiades
El diumenge 28 de febrer passat l’Espai Na-
tural de les Guilleries-Savassona començà el 
programa Passejades guiades de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, 
en el qual participa per primera vegada. Són 
deu passejades que tenen per objectiu ajudar a 
conèixer millor el patrimoni natural i cultural de 
l’espai natural, posar-lo en valor i fomentar-ne 
la conservació. 

En aquest primer any s’han programat pas-
sejades tant per al públic general com per al 
familiar, per a persones amb mobilitat reduïda 
i per a persones que busquen més exigència 
física. Tenen una durada d’entre dues i quatre 
hores i estan conduïdes per persones expertes 
coneixedores del territori. Totes les sortides es 
faran el quart diumenge de mes, a excepció del 
mes de setembre, per no coincidir amb la Ma-
tinal del programa Viu el parc. Les passejades 
s’adaptaran a les mesures que dicta el PROCI-
CAT, així que aquest inici de febrer només les 
poden fer el públic de la comarca d’Osona.

Part del cost de l’organització de les passeja-
des és assumit pel Consorci de l’Espai Natural 

Consorci Guilleries-Savassona

de les Guilleries-Savassona, i per a l’usuari es 
fixa un preu per sortida de 3 euros per als adults 
i de 2 euros per a menors d'entre sis i setze 
anys i majors de 65 anys. Els nens menors de 
sis anys no paguen.

Com a requisits cal dur calçat i roba còmodes 
i aigua. Així mateix, cal fer la reserva i la inscrip-
ció prèviament als diferents organitzadors de 
cada sortida. Les places són limitades i les re-
serves es faran segons l’ordre d’inscripció fins 
24 hores abans de l’activitat amb els diferents 
organitzadors.

Davant la situació generada per l’evolució de 
la covid-19 i l’obligatorietat de donar compli-
ment a allò que disposi en cada moment l’ad-
ministració competent en matèria de prevenció 
davant del risc d’infecció, l’organització es re-
serva el dret de modificar les dates i condicions 
preestablertes en aquesta programació. En cas 
que sigui necessari, s’informarà dels canvis a 
través de tots els mitjans disponibles: pàgina 
web de l’Espai Natural, perfils de les diferents 
xarxes socials, l’Informatiu dels Parcs i l’agenda 
de la Xarxa de Parcs Naturals.

Passejades programades
28 de febrer: Íbers, ausetans i el Casol de Puigcastellet (Folgueroles)
28 de març: Sau amb ulls d’ocell (Vilanova de Sau)
25 d’abril: Madrones i llitons. Llegendes de vora l’aigua (Folgueroles)
23 de maig: Anem a buscar bolets... de pedra! (Sant Julià de Vilatorta)
27 de juny: Descobrim les Guilleries (Vilanova de Sau)
25 de juliol: Resplendors de l’alba. Ruta geològica amb la poesia de Jacint Verdaguer
  (Folgueroles-Tavèrnoles)
22 d’agost: Ruta d’éssers fantàstics (Tavèrnoles)
19 de setembre: Flora i fauna en la ruta cap a Malafogassa (Vilanova de Sau)
24 d’octubre: Fem d’investigadors per descobrir els secrets del bosc (Vilanova de Sau)
28 de novembre: Ruta de l’aeròdrom (Sant Julià de Vilatorta)

La informació detallada de les passejades i els telèfons i les adreces electròniques de contacte 
per apuntar-se, poden consultar-se a: https://parcs.diba.cat/web/itineraris/passejades-guiades
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Va ser a principis dels anys sei-
xanta quan la família Morera 
va adquirir un terreny situat a 
l’entrada del poble, entre Altar-
riba, Santa Margarida i la Casa-
nova. Una zona assolellada de 
prades i conreus que donaven 
la benvinguda a Sant Julià. Un 
bon dia en Josep Morera tot 
llaurant i treballant la terra va 
observar que hi havia una zona 
del camp estava sempre plena 
de mullena i xopa d’aigua. Des-
prés de cavar i aprofundir en 
aquell lloc, va distingir com un 
petit rajolí d’aigua aflorava de 
manera espontània d’una boixa 
de carro soterrada. Una antiga 
font desatesa i oblidada amb 
el pas del temps tornava així a 
reviscolar i es mostrava límpida 
i cristal·lina altra vegada a l’ex-
terior.

A finals dels anys seixanta el 
sector de més amunt d’aquest 
espaiós territori de cultius i 
sembrats, el que tocava l’avin-
guda de Puig i Cunyer, es va 
convertir en la urbanització 
Pleuna. Anys després la part 
de sota fins a la carretera es 
convertiria en una nova zona 
urbanitzada que adoptà el nom 
d’aquesta antiga deu, La Font 
d’en Titus.

Gràcies a un acord entre el 

propietari i l’administració, l’es-
pai de la font passa a ser de 
propietat pública i esdevé un 
petit paratge assossegat enmig 
del vaivé de la vida quotidiana 
de la urbanització.

La font aboca tot el seu alè 
com un sospir, i el seu murmu-
ri s’escapa per un rierol folrat 
amb les fulles caigudes i les 
malmeses nous que, amara-
des per l’aigua freda, han sigut 
abatudes pel fred rigorós de 
l’hivern de les nogueres que 
custodien i vetllen amb indife-
rència el curs del seu itinera-
ri. Dues lloses de pedra plana 
travessen aquest recorregut a 
mena de passera, una amb ba-
ranes de fusta, més com un or-
nament decoratiu i paisatgista, 
que no pas per superar la poca 
dificultat que suposa creuar el 
seu esquifit cabal.

El broc de la font és encas-
tat al mur que serveix de tanca 
al jardí de la casa de la família 
Morera, folrat d’heures atapeï-
des que s’hi arrapen amb força 
i el revesteixen d’un color verd 
que li dona un aspecte refres-
cant i evoca una sensació de 
pau i serenitat. Neix guiada per 
l’antiga i originaria boixa cilín-
drica de ferro colat, que posada 
normalment al botó d’una roda, 

servia per introduir-hi l’eix que 
suportava el pes i feia girar les 
rodes del carro. Sis o set gra-
ons de pedra i una barana de 
ferro l’envolten fent mitja rotlla-
na fins arribar a una petita porta 
elevada que serveix d’entrada 
al jardí particular de la família.

Un estol de roures que s’en-
lairen indolents, bressolen les 
seves branques escarides i 
nues de fulles amb la cadència 
d’un suau ventijol cap el bla-
vís del cel que brilla avui sen-
se cap núvol. Els ocells canten 
atrets segurament per la proxi-
mitat de la primavera i proven 
de captivar amb els seus me-
lodiosos refilets la seva futura 
parella. L’esbatec espantadís 
d’una tórtora trenca aquesta 
harmonia i el xisclet punyent 
d’un corb, de plomatge negre i 
lluent, es deixa sentir quan alça 
el vol per tornar cap els cente-
naris avets de Santa Margarida.

Un paratge tranquil enmig 
d’un barri que l’embolcalla i que 
sembla convidar-te a fer una 
fontada amb els amics, o que 
et porta els records d’antics 
aplecs sardanistes per festejar 
l’arribada del bon temps amb 
l’esclat de la primavera.

Xevi Pona

La Font d'en Titus
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De dimarts a diumenge: esmorzars de forquilla i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars

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

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

Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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El nom de Vilalleons té una 
composició etimològica molt 
clara, és format pels mots vila 
i lleons. La imaginació popular, 
que sempre vol trobar explica-
cions i etimologies als noms, 
no va dubtar a atribuir als lle-
ons o grans fèlids tinguts pels 
reis de la selva el nom del lloc 
i així va donar peu a la llegen-
da de la troballa de la Mare de 
Déu per lleons sortits del bosc 
en nombre abundant, tres en 
una ocasió i cinc i set en altres. 

En realitat el mot vila no té 
l’etimologia que ara se li dóna 
ni el plural lleons cap referèn-
cia amb els grans fèlids abans 
al·ludits. Vila equival al mot 
llatí vil·la, a gran propietat ru-
ral, calcada o derivada de les 
grans explotacions romanes, i 
el lleons és una traducció po-
pular del genitiu Leonis.

Per comprovar això, cal no-
més veure com ens han trans-
mès el nom els més antics do-
cuments. En les primeres llistes 
de parròquies de la diòcesi de 
Vic, fetes entre el 1025 i el 1050, 
el nom s’escriu correctament 
Villa Leonis, i, en canvi, en les 

La vil·la
d'en Lleó

sèries documentals de l’Arxiu 
Capitular de Vic, que per a Vi-
lalleons s’inicien els anys 1007 
i 1021, veiem ja una fluctuació 
o progressiva transformació 
amb les variants Villaleonis, Vi-
llalions, Villaleones, Villaleons, 
fins arribar a la forma que serà 
comuna a partir del segle XIII 
de Sancta Maria de Villa Leoni-
bus o Leonum (A.C. Vic, Cal. 6, 
docs. 2137, 841, 845, 1370 bis, 
1376, 195, 1382, etc.).

El fet de passar del genitiu 
llatí Leonis al plural català lle-
ons és molt freqüent en aquest 
cas i en altres topònims medi-
evals del país. També és molt 
corrent en l’onomàstica o topo-
nímia catalana formar nom de 
pobles o localitats amb el nom 
propi del primer propietari del 
lloc; mirant només a la comar-
ca, trobem que Viladrau deriva 
de Villa Aderaldi, Viladrover de 
Villa Adroarii, Vilafreser  de Villa 
Fredarii, etc. En altres casos el 
nom pot derivar d’una carac-
terística o topònim, com Vila-
deures, antic mas de Vilalleons 
situat vers el Casal, derivat de 
Villa Ederis, o el cas més difí-

cil de Vilatorta que pot derivar 
d’un topònim o d’un personal 
femení Toda o Torta.

Sembla, per tant, evident 
que un hisendat de nom Lleó 
va establir-se aquí i va cre-
ar-hi una gran explotació rural 
o vil•la que va prendre el seu 
nom. El que és més difícil és 
saber si aquest personatge 
visqué abans del segle VIII o 
després de la restauració del 
país per Guifré el Pilós, o sigui, 
després del 879. Tot és possi-
ble, perquè amb la invasió i el 
domini dels àrabs, posterior al 
711, el país es va desorganit-
zar, no despoblar, i, per tant, 
podia quedar aquí gent que 
conservés l’antic topònim. 

S’han trobat en el terme de  
Vilalleons vestigis de pobla-
ment molt antic vers la Vall i 
el Pujol, i, en concret, un antic 
forn de ceràmica, amb una 
gran quantitat de fragments 
d’antics vasos, ara guardats al 
Museu Episcopal de Vic, prop 
de la Creu del Cucut. Aquest 
forn de ceràmica era d’època 
romana. 

Antoni Pladevall Font

Aquest 2021 fa 75 anys de la 
fusió del poble de Vilalleons amb 
Sant Julià de Vilatorta, produïda 
l'any 1946. Des del número 
passat publiquem aquesta 
secció dedicada a la història 
de Vilalleons. És una selecció 
de textos del llibre Puig-l'agulla 
i Vilalleons, un santuari i una 
parròquia mil·lenària escrit per 
l'historiador Antoni Pladevall 
Font i editat per Montblanc-
Martin, l'any 1994.
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Aquest és el document més antic, escrit en llatí on s'esmenta per primer 
cop el nom del poble i ho fa com a VILAREONIS. Data del 30 d'abril del 927 
(segle X). Els esposos Duran i Rosa venen, a Conrad i la seva muller Alúdia, 
la vuitena part d'una peça de terra situada al comtat d'Osona, al terme de 
Taradell, a la vil·la de Vilalleons, per set sous i sis diners.
Original (22,5x12 cm. ). Arxiu Capitular de  Vic, cal.6, núm. 2082. Transcripció 
121 en el Diplomatari de la Catedral de Vic.
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Manuel Suñé Riera
Arquitecte i músic

Manuel "Maneló" Suñé Riera (Perpinyà, 1941) és mig 
català i mig argentí. La seva història acredita que la vida 
sovint fa giragonses i que el que avui és negre, demà pot 
ser blanc. Fill dels vilatortins Manuel Suñé Bonan i Mercè 
Riera Rodríguez, va néixer a la Catalunya Nord, va passar 
la infantesa a Sant Julià i, després, gairebé tres dècades 
a la ciutat argentina de Rosario. Allà es va formar com a 
arquitecte i va tirar endavant diverses obres al costat del 
seu pare i el seu germà. La passió per la construcció l’ha 
combinat des de sempre amb la música, una disciplina que 
ja conreava el seu avi, el compositor del Som VilatortinS, 
i que ell va mamar de ben petit entre les capes i els 
barrets de les Caramelles del Roser. Potser això explica 
que també s’impliqués activament al Centre Català de 
Rosario. Casat i amb tres fills, avui en dia Suñé viu a Torelló, 
però continua tocant el contrabaix a les Caramelles del 
Roser i també ha fet arranjaments d’algunes peces.

"Sentir el ‘Som Vilatortins’ em transporta 
als anys de la meva adolescència"

Tenim clar que ha vist 
món, però on comença 
la biografia de Manuel 
Suñé Riera?

Vaig néixer a Perpinyà, 
però encara que sembli una 
bajanada per entendre el meu 
origen ens hem de remuntar 
al final de la Guerra Civil 
Espanyola, concretament a la 
batalla de l'Ebre. El meu pare 
va servir al front amb l’exèrcit 
republicà, era el topògraf 
encarregat de localitzar 
posicions de bateries 
franquistes, i va resultar ferit 
per un tros de metralla de 
bomba poc després d'haver 
travessat el riu en retirada.

On el van portar? 
Primer a un hospital de 

campanya i després, potser 
en camió o en tren, cap 
a un altre a la rodalia de 
Figueres, juntament amb 
altres companys. Des d’allà 
els van fer embarcar en un 
tren en direcció a França, 
amuntegats a dins dels 
vagons de càrrega, amb 
la dubtosa informació que 
el país veí els acolliria. 

Dubtosa? Per què?
Corria la sospita que en 

realitat els portaven a camps 
de concentració i extermini 
alemanys. És per això que, 
passant per Perpinyà, el meu 
pare va saltar del tren. Es 
va escapolir cap a la zona 
urbana de la ciutat i es va 
dirigir a casa del germà de la 
meva mare, en Joan Riera, 
que ja feia uns quants anys 
que hi estava instal·lat. Allà es 
va anar recuperant de la ferida 
i al cap d'un temps, acabada 
la guerra i normalitzades les 
comunicacions, va establir 
contacte per correu amb 
la família del poble i amb 
la meva mare, amb qui ja 
festejava abans de marxar 
al front. A partir d'aquell 
moment, ella va prendre 
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"El meu pare va servir a l'exèrcit republicà,
era el topògraf encarregat de localitzar
posicions de bateries franquistes"

la iniciativa de retrobar-
se i se’n va anar a peu de 
Sant Julià a Perpinyà.

Va travessar Coll 
d’Ares, al Ripollès?

Sí. Acompanyada d'un 
guia. Un cop van tornar a 
estar junts, es van casar 
de seguida i jo vaig néixer 
el setembre del 1941.

De què vivien? 
Ell feia treballs de paleta, 

contractat pel govern francès. 
Mentre patíem la invasió dels 
alemanys, va participar en la 
construcció dels barracons 
del camp de concentració 
de Ribesaltes, a prop de 
Perpinyà. Més tard, quan 
jo tenia dos anys i mig, els 
meus pares van decidir 
tornar a Catalunya aprofitant 
que el govern franquista ho 
permetia als qui no tenien 
cap causa pendent.

Mai va patir represàlies? 
De retorn a Sant Julià 

va seguir treballant de 
constructor, però estàvem en 
plena postguerra i sí que es 
va trobar boicot per part dels 
senyors de la colònia que 
pujaven des de Barcelona 
a estiuejar. Com que havia 
servit a l’exèrcit republicà, no 
li volien donar feina. Això ens 
ho va posar molt difícil. En 
aquella època la gent de bona 
posició econòmica era l’única 
amb possibilitat d’oferir 
treballs de construcció, de 
manera que el meu pare es 
va dedicar a fer la casa on 
vam viure nosaltres. El meu 
avi li havia cedit en herència 
el terreny a continuació 
dels darreres de can Suñé, 
que va paral·lel al carrer 
Marquesos de Vilallonga fins 
arribar a la cantonada amb 
l’avinguda de Jaume Balmes.   

Durant quant temps 
s’hi van estar?

Acabada la casa, vam 
continuar en situació 
d’incertesa per la manca 
de treball i recursos 
econòmics. Això va fer que 
el 1956 els meus pares 
prenguessin la decisió 
d’emigrar a l’Argentina.

On es van establir?
A Rosario, una ciutat a la 

província de Santa Fe. Allà 
ens va canviar la sort. El país 
passava per un bon moment 
econòmic i el pare de seguida 
va trobar feina de contractista 
d’obres. Vam constituir 
una petita empresa familiar 
entre ell, el meu germà i jo.  

Per què van triar Rosario? 
Gràcies a l'ajuda i el consell 

d'un amic, en Salvador 
Mas, que també era paleta 
i es coneixien de Perpinyà. 
Només d’arribar ja ens tenia 
preparada una caseta de 

lloguer i l'encàrrec d’una obra 
a prop del centre. Rosario 
és una ciutat d’un milió i 
mig d’habitants fundada a la 
segona meitat del segle XVI, 
però a principis del segle 
XX es va omplir d’emigrants 
catalans, italians, anglesos, 
espanyols, jueus, àrabs, 
russos, japonesos…

I van anar fent vida allà? 
El meu pare es va donar 

a conèixer per professionals 
que ja treballaven amb en 
Mas, i amb el boca-orella. Al 
cap d'un any, uns arquitectes 
li van encarregar construir 
un edifici d'apartaments 
de 12 plantes a l’avinguda 
costanera, que és magnífica, 
a la riba del riu Paraná. Va 
ser el primer gratacel que 
hi va haver. Mentrestant 
nosaltres també vam canviar 
de casa. A Rosario hi vivia 
una cosina del meu avi, la 

En Maneló amb els seus pares
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"A l'Argentina ens va canviar la sort.
Quan hi vam emigrar, el país passava 
per un bon moment econòmic"

Remei Cervian, i quan es va 
quedar vídua li vam proposar 
comprar-li la meitat de la 
casa i instal·lar-nos amb ella. 

Com va millorar el 
seu dia a dia? 

La Remei, ja molt velleta, 
es va sentir acompanyada, i 
la nostra situació va canviar 
notablement: aquell barri, a 
tocar del centre de Rosario, 
tenia una categoria superior 
al de quan vam arribar a 
l’Argentina. Vam continuar 
treballant intensament a 
la nostra petita empresa 
familiar, Manuel Suñé e hijos. 
Mentrestant jo vaig estudiar 
d’aparellador i, després, a la 
Facultat d'Arquitectura de 
la Universitat de Rosario.

Si no m’equivoco, també 
van treballar en altres 
punts del país…

Sí. En aquesta època es 
va produir un fet inesperat. 
Vam rebre la notícia i la visita 
d'en Ramon Casanovas, 
del Perer de Sant Julià. 
Després d'ordenar-se capellà 
l’havien destinat amb dos 
companys més a Rivadavia, 
una parròquia de la província 
de Buenos Aires a 420 
quilòmetres de Rosario. 
El retrobament va ser una 
gran sorpresa. Casualment 
jo estava a punt de casar-

me amb la Nilda, la meva 
promesa, i en Ramon es va 
oferir a oficiar la cerimònia. 
Al cap d’un temps vam anar 
a visitar-lo a Rivadavia, i 
a conèixer els altres dos 
capellans, en Jaume Soler i 
en Ramon Moncada. La nau 
de la seva església presentava 
unes parets exteriors de 
totxo massís sense acabar, 
tret del campanar, que 
estava arrebossat. Em van 
demanar que redactés un 
avantprojecte per finalitzar 
l’obra i per millorar l'aspecte 
del frontal de l’església. 
També volien que el meu 
pare assumís la feina amb 

paletes del mateix poble.
I se’n van sortir?

Jo em vaig posar a 
treballar en el projecte, amb 
la proposta de fer un atri amb 
arcades davant de la nau i, 
alhora, ampliar l'interior de 
l’església. Els hi va agradar. 
Les obres van tirar endavant.

Vivia un bon moment 
professionalment i 
personal, però no trobava 
a faltar Catalunya?

Un fet que va resultar 
beneficiós per a la nostra 
adaptació va ser el 
descobriment del Centre 

Dirigint un grup de caramellaires, a l'any 1954

Treballant amb el seu pare en un esgrafiat a l'església de Rivadavia

En Minguet i en Maneló a l'escola



39

pe
rs

on
at

ge
s

Un ídol:
No en tinc

Un polític:
Carles Puigdemont

Una pel·lícula:
La volta al món
en 80 dies

Una cançó:
Somewhere over
the rainbow

Un llibre:
La masia catalana

Un somni:
Córrer mon

Mar o muntanya:
Muntanya

Dolç o salat:
Salat

"Anàvem al Centre Català de Rosario
tots els caps de setmana.
Era com retornar a la nostra terra"
Català de Rosario. L’havien 
fundat el 1902 i hi concorrien 
tots els catalans que havien 
emigrat des de principis del 
segle XX. Hi anàvem tots els 
caps de setmana. Era com 
retornar a la nostra terra.

Què hi feien?
Podíem parlar en català, i hi 

havia teatre, una coral, l'esbart 
dansaire… Conreàvem la 
cultura catalana, conservant 
intacte l'esperit català. Va 
ser una època molt maca. 
Vam gaudir de bons amics, 
de la música i de les arts, 
però aquesta ratxa fantàstica 
es va acabar el 1980, quan 
l’Argentina va entrar en 
recessió i va afluixar la feina.

Vostè va decidir tornar a 
casa. Començar de nou.

Sí, l'any 1983, amb la 
meva dona i els tres fills ens 
vam plantar a Catalunya. 
Llavors aquí es vivia un 
bon moment en tema 
d’edificació. Un amic em va 
trobar plaça d'encarregat 
en una obra de Martorell.

Però no vivien a 
Sant Julià, oi? 

Ens vam instal·lar en un pis 
a Santa Eulàlia de Ronçana 

(Vallès Oriental). Ens el 
va llogar en Miquel Riera. 
També va ser ell que em va 
presentar a la immobiliària 
Cimicasa, impulsora de la 
urbanització de can Barri de 
Bigues i Riells. Allà em van 
posar a disposició una oficina 
i m’encarregava dels projectes 
de les cases. Més endavant, 
en Miquel mateix em va fer 
conèixer un promotor a Sant 
Julià, en Ramon Costa, que 
em va encarregar un edifici 
d'habitatges a la cantonada 
de l'Avinguda Nostra Senyora 

de Montserrat amb el carrer 
del Centre. A la façana del 
cantó hi vaig fer l’esgrafiat 
al·legòric al poble.

El seu avi va compondre la 
música del Som Vilatortins i 
el seu tiet, la lletra. Què sent 
quan escolta aquesta peça?

Em transporta als anys 
de la meva adolescència, 
recorrent els boscos de les 
rodalies del poble i revivint 
cada racó. Jo he continuat 
col•laborant amb les 
Caramelles del Roser, toco el 
contrabaix, i també vaig pintar 
i donar a l’entitat un quadre 
commemoratiu dels 425 anys.

Què és el que més li 
agrada de Sant Julià?

La natura que l'envolta, 
i les cases amb els 
brancals i llindes de pedra 
picada tan típiques.

Qui ha estat un bon amic 
o amiga del poble?

Des de sempre, ja de 
quan anàvem a l'escola, 
en Llorenç Soler.

Quina diria que és la 
seva major virtut?

Acceptar les 
mancances dels altres.

I defecte?
La meva dificultat 

congènita d'expressar-me 
oralment des de petit.

Què el treu de polleguera?
La manca de 

professionalitat de 
molts professionals.

Vostè, que ha vist món, 
quin consell creu que és 
imprescindible per ser feliç?

Conformar-se amb el que 
es té, sense voler més del 
que s'aconsegueix amb 
l’esforç d’un mateix.

Txell Vilamala

Grup coral del Centre Català de Rosario cantant les caramelles a la plaça San Martín. 1965
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Després de la Guerra Civil, el "co-
munisme" fou durant molts anys 
l'enemic a batre pel règim totalitari 
que en va sorgir. En aquella post-
guerra, la Roseta de can Nyera ha-
via aconseguit trobar feina a Salou, 
una fàbrica de Roda de Ter, per la 
qual cosa es desplaçava cada dia 
a peu, anada i tornada, entre els 
dos pobles amb una petita comiti-
va de companyes.

La seva tasca dins l'empresa era 
"la neteja general", amb especial 
cura de la salubritat de menjadors 
i sanitaris del personal. Enginyosa 
i rifaire, li agradava jugar amb el 
doble sentit de les paraules, espe-
cialment d'una, ja que quan li pre-
guntaven: -"Roseta, quina feina hi 
fas allà on treballes?", sorneguera 
contestava: -"Sóc la comunista!. I 
les mateixes companyes, a vega-
des, li ho preguntaven i com que ja 
sabien el garbuix de la resposta... 
tot eren rialles!

Fins que algun despistat ho va 
posar en coneixement del la direc-
ció, la qual -normes del moment- la 
va cridar a capítol: -"Roseta, això 
no! Aquí es ve a treballar i prou. 
Deixeu aquest llenguatge o haurem 
de fer un pensament!". -"Escolti'm 
senyor director, replicà seriosa, i 
veurà que no faig res de mal. Si la 
dona que fila és "filadora", la que 
cus és "cosidora", i la de l'oficina 
és "l'oficinista", oi que queda clar 
que si jo faig "les comunes" sóc la 
comunista?

Encara riuen!
JoBoTo

Comunisme
enraonat
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A la dècada de 1860, la família Baurier construeix la fàbrica de Salou, de 
Roda de Ter. Una indústria tèxtil que va haver de tancar les portes l'any
1964 per la pujada del nivell de l'aigua del pantà de Sau. En aquest lloc 
hi va treballar la Roseta de can Nyera durant uns anys.

Dona humil, castigada per l'infortuni, la Roseta va afron-
tar la pobresa amb resignació, sense perdre mai el seu 
caràcter alegre. Aquest tarannà l'ajudava a portar la càr-
rega d'una vida de penúria marcada per un engany que 
la va convertir de molt jove en mare soltera i estigmatit-
zada per la societat de l'època. El 1924 es casa amb Llu-
ís Vilalta Boix. Tres anys més tard, en Lluís pateix un greu 
accident quan va quedar encallat amb el carro i la mula 
carregat de feixos de llenya tot baixant de Romagats. 
Amb l'estrebada per treure'l del sotrac, en Lluís va caure 
i el carro li va passar pel damunt. A resultes de l'accident 
li van haver d'amputar una cama. Com a mutilat, troba 
feina de vigilant a l'Aeròdrom de Vilatorta, l'any 1938.

La Roseta va tenir set fills, tres dels quals van morir 
massa d'hora. Se la podia veure sovint al bosc arreple-
gant llenya, pinyes o bolets per poder subsistir i alimentar 
la família. Malgrat la pobresa i la dissort era una dona jo-
vial que li agradava cantar. Tenia bona veu. En més d'una 
ocasió va actuar al cafè-teatre de cal Be Negre. La Lluïsa 
Boixó, de ca la Ramona, deia que si en lloc d'haver nascut 
a  Sant Julià ho hagués fet a Barcelona, hauria triomfat als 
escenaris de music-hall. La Roseta va morir el 1975.

Ll. V.

Rosa Gallifa Casals, 
la RosEta
dE can nyERa,
va néixer el 1895.
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Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 888 77 77

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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L'avinguda de Nostra Senyora 
de Montserrat és una de les 
vies més importants de Sant 
Julià de Vilatorta. El carrer tra-
vessa pel centre del poble i 
comprèn el tram entre l'avin-
guda de Vic (a la intersecció de 
l'avinguda de Puig i Cunyer) i la 
carretera BV-5202 (el trencant 
a Vilalleons). Forma part de 
la carretera BV-5201 i abans 
que es construís l’Eix trans-
versal era la carretera general 
que connectava Vic, Calldete-
nes, Sant Julià, Sant Sadurní 
d'Osormort i Sant Hilari Sa-
calm.

Per això, havia estat un punt 
de pas. Custodiada per pla-
taners a banda i banda de la 
carretera, permetia que carros 
i tartanes es poguessin moure 
sota l'ombra durant els estius. 
A principis de la dècada de 
1970 la Diputació de Barcelo-
na, titular de la via, va decidir 
tallar aquests arbres. Això va 
generar molta oposició popu-
lar i l’Ajuntament va fer moltes 
gestions perquè es conserves-
sin. Finalment no es van tallar. 
Sant Julià és dels pocs  muni-
cipis que conserva els plata-
ners originals a l’entrada i sor-
tida de la població.

Des del segle XIX fins ben 
entrar el segle XX, també hi ha-
via hagut la caseta de burots (el 
Fielato), a la confluència amb el 
carrer de Núria. Els burots s'en-
carregaven de cobrar els drets 
d'entrada de certes mercaderi-
es als municipis. Precisament, 
aquest tipus de casetes se si-
tuaven en llocs estratègics a la 
vora dels camins principals de 
viles i ciutats.

Amb el pas del temps, la via 
va esdevenir un eix econòmic 
important. Hotels, bars i res-
taurants se situaven a banda i 
banda d'aquesta via, així com 
altres comerços d'alimentació 
o d'altres productes. Des del 
bar Núria, el bar Joan, l'Hotel 
Pizzá, cal Rabadà o ca la Ma-
nyana.

Carles Fiter

Diversos noms per una sola via
Degut a la seva importància, l'avinguda Nostra Senyora de Mont-
serrat és coneguda popularment com "la carretera". També hi ha 
molta gent que escurça el nom per "avinguda Montserrat" o fins 
i tot el canvia per "Verge de Montserrat". De fet, cal destacar que 
la via ha tingut diversos noms.

Durant la República es va dir "avinguda de Montserrat" com a 
símbol de catalanitat. i posteriorment, durant la dictadura, "ave-
nida del Caudillo". Finalment, durant la transició es va recupe-
rar els noms antics de les vies i es van catalanitzar les plaques. 
L’Ajuntament va decidir eliminar els noms feixistes i rescatar 
el nomenclàtor d’abans del franquisme. Així la plaza “General 
Mola” va tornar a dir-se plaça Major i la “avenida José Antonio”, 
avinguda de Sant Jordi.

Però la via que ens referim avui va experimentar un canvi ben 
curiós. L'alcalde d’aleshores, Joan Salvans -que tenia devoció 
per la Moreneta- va decidir transformar-lo amb un nom ben os-
tentós: “avinguda de Nostra Senyora de Montserrat”. Una altra 
dada per tenir en compte és que en aquella època, sota la masia 
de l'Albereda ja hi havia el carrer Montserrat -obert la dècada de 
1970- i durant uns anys hi va haver dues vies amb el mateix nom 
de referència, fins que l’Ajuntament va decidir canviar el nom 
d'una d'elles pel de Miquel Martí i Pol.

Sigui com sigui, si ens referim al carrer Montserrat, Verge de 
Montserrat, Mare de Déu de Montserrat o Nostra Senyora de 
Montserrat, difícilment hi ha equivocacions, però potser alguna 
hora caldria esmenar el caprici d’un alcalde.
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Perruqueria Montse
PERRUQUERIA

-Estilisme
-Servei de tricologia avançada

(caiguda dels cabells,
ressecament, etc)

- Servei de rejoveniment dels cabells
PERRUQUERIA TERAPÈUTICA

I D'ACOMPANYAMENT
-Recuperació del cabell

post-tractament de quimioteràpia
-Servei de postisseria

50 anys al teu costat.
Tradició i innovació,

de generació en generació
Instagram: @cmestilistes

www.cmestilistes.com
Telèfon: 669926371

SANT JULIÀ
Carrer de Núria, 8
Tel. 93 812 20 82

VIC
Carrer Sant Just, 2
Tel. 93 885 05 60

Ba r 
NÚR IA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta

Restaurant
Sant Jordi
Avinguda de Sant Jordi, 41

Sant Julià de Vilatorta
Tels. 93 135 65 09 - 621 23 09 40
restaurantsantjordi23@gmail.com

www.restaurantsantjordi.es
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La clínica podològica de Sant Julià 
fa olor de nou. Malgrat els seus 
pocs metres quadrats, la seva 
decoració amb colors clars dona 
la sensació d'amplitud i netedat. 
Laura Rodríguez s'hi va establir 
l'any 2016 i des d'en fa dos l'ajuda 
la Jordina, que s'ha especialitzat 
en podologia esportiva.

Des de quan t'interessa la 
podologia?

Doncs sempre m'havia 
agradat treballar amb gent, 
i estava entre podologia i 
fisioteràpia. Havia treballat 
molt temps en una perruqueria 
a Vic des dels tretze anys i em 
vaig introduir en aquest món. 
Potser em vaig inclinar per la 
podologia per que era menys 
sentit.

Quina formació s'ha de tenir 
per exercir de podòloga?

Actualment és un grau 
universitari, com la fisioteràpia: 
abans diplomatura. I encara 
abans havia estat una 
especialització de la infermeria.

Sovint es confon la 
podologia amb la pedicura: 
quina diferència hi ha?

De fet, l'única semblança 
és que ambdues treballen 
el peu. La pedicura és el 
vessant estètic i consisteix a 
llimar i pintar les ungles, fer 
massatges o aplicar cremes. 
En canvi, la podologia és el 
vessant mèdic: el tractament 
de patologies com ungles 
clavades, berrugues, fongs i 
altres que es poden complicar 
si no se'n té cura. 

Peu diabètic: les persones diabètiques poden desenvolupar una 
manca de sensibilitat al peu que pot amagar patologies que es 
complicarien amb el temps i per això han de mirar-se més els peus. 
Mitjançant el CatSalut tenen dret a tres visites gratuïtes al llarg de 
l'any.

Horari: hores convingudes

Telèfon: 686 501 845

Mail: laura.rc@telefonica.net

Avinguda de Montserrat, 31 A

Des de quan treballes de 
podòloga?

Vaig començar a la mateixa 
perruqueria a fer tractaments 
els darrers anys de carrera. 
Poc després vaig fer un 
projecte per obrir una consulta 
en un espai al CAP de Sant 
Julià i durant 9 anys vaig 
tenir-hi consulta un dia a la 
setmana que compaginava 
amb altres centres a la 
comarca, a Barcelona i a 
Girona, sempre d'un lloc a 
l'altre amb tot l'equipament. 
Finalment em vaig establir 
aquí i va ser una gran 
tranquil·litat.

Durícies, ulls de poll, 
galindons... Les malalties 
als peus són cosa de gent 
gran?

Absolutament no. Depèn 
de la trepitjada i de les 
condicions de cadascú. Si 
que és veritat que amb el 
temps els problemes petits es 

fan grans, o per exemple una 
mal recolzament pot portar a 
una patologia si no es tracta.

De vegades també tinc 
la sensació que si vaig al 
podòleg en sortiré amb 
plantilles?

No necessàriament. Una 
neteja professional ajuda molt a 
mantenir la salut del peu. En la 
podologia esportiva si que les 
plantilles són una bona eina per 
evitar que una mala trepitjada 
afecti les articulacions o altres 
parts del cos.

Què hauríem de fer per 
mantenir  sans els nostres 
peus?

Els peus s'han de cuidar, 
s'han de mirar a diari i hidratar, 
i un bon calçat és fonamental. 
A més, una revisió anual és del 
tot aconsellable, com fem amb 
les dents.

Hernan Collado
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En marxa el nou Pla local de joventut
Des de la regidoria de Joventut i en col·laboració de 
les regidories d’educació, esports i benestar, s’està 
començant a elaborar el Pla local de joventut de Sant 
Julià de Vilatorta 2021-2024, una eina que ens ha de 
servir per organitzar totes les accions que afecten la 
gent jove del municipi en els propers quatre anys.

En una primera fase s’està estructurant com es re-
alitzarà l’anàlisi de la realitat juvenil del municipi per 
conèixer de primera mà i amb el màxim de participa-
ció possible, quines són les necessitats i demandes 
d’aquest col·lectiu.

 L’objectiu que es marca l’Ajuntament és fer polí-
tiques de joventut amb un caire transversal, comp-
tant amb la participació de tots els àmbits que tenen 
un efecte en el creixement i desenvolupament de les 
persones joves per poder donar una resposta real a 
les diferents problemàtiques i dificultats que es poden 
trobar en aquesta etapa. 

Jornades d'orientació 2021,
el Capsula online
Un any més, des del Consell Comarcal d’Osona s’es-
tan preparant les Jornades d’Orientació per a més 
dels 1.500 alumnes de la comarca que hi participaran. 
Aquest any, per segona vegada consecutiva, seran 
unes Jornades en format virtual per tal de respectar 
les mesures contra la pandèmia.

A través de la plataforma www.osonajove.cat/cap-
sula. les persones joves de la comarca hi podran ac-
cedir per a conèixer totes les ofertes formatives de la 
comarca i adquirir  recursos i eines d’autoconeixe-
ment i de presa de decisions. 

A més, aquesta pàgina d’Osona jove també inclou 
un espai per a professionals del sector i per a famílies, 
amb la finalitat de dotar-los d’eines per a guiar els i 
les més joves en el seu procés de presa de decisi-
ons. És previst que durant la setmana del 22 de març 
es realitzin diferents xerrades en directe en la jornada 
d’orientació dirigida a professionals docents i famílies.

Les portes del Punt Jove
continuen obertes
El Punt Tortí segueix donant servei amb 
cita prèvia cada dilluns de 17h a 20h a 
ca l'Anglada, amb totes  totes les mesu-
res de seguretat exigides. L’equipament 
disposa de dues sales que permeten que 
pugui haver-hi dos grups d'un màxim de 
6 persones, sempre respectant els torns 
d'entrada i sortida i altres mesures espe-
cífiques en les zones comunes. 

Al Punt Jove trobareu la tècnica com-
partida de joventut Ivette Costa que està 
disponible per atendre a les vostres de-
mandes i donar-vos assessorament te-
màtic d’habitatge, salut, educació, treball 
i altres àmbits d’interès juvenil.

Podeu demanar hora a través dels se-
güents canals:
- Telèfon 679.26.52.78
- Mail: tc2centre@ccosona.cat
- Instagram:@puntjovetorti

Servei d'ocupació juvenil
Si necessiteu assessorament i orientació 
personalitzada en temàtiques laborals i 
acadèmiques podeu venir al Punt Jove 
i us ajudarem. Demaneu-nos suport per 
l’elaboració del currículum i la recerca de 
feina.

El programa INTABOO és un servei per 
a joves i famílies per donar resposta a 
problemes relacionats amb les addicci-
ons a les drogues i a les pantalles, així 
com a la discriminació per temàtica LGT-
BI o ciberbulling. Per a més informació 
per a qualsevol temàtica contacteu amb 
nosaltres: Ivette Costa Soler -  679 26 52 
78 - tc2centre@ccosona.cat - @puntjo-
vetorti(IG)

Davant de la situació de pandèmia i les 
diferents mesures que s’estan prenent, 
el Servei de joventut s’ha reformulat per 
a seguir donant servei a la gent jove del 
municipi.
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edició del Camp Tortí
L’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i el Punt Jove Tortí, 
organitzen per sisè any conse-
cutiu, aquest projecte adreçat 
a joves de 12 a 17 anys.

El Camp Tortí es carac-
teritza per a ser una oferta 
lúdica que combina la vessant 
d’educació i servei dedi-
cada al treball de grup i soci-
al-comunitari, amb activitats 
recreatives i de descoberta 
de l’entorn. S’espera que 
malgrat la pandèmia es pugui 
dur a terme prenent totes les 
mesures i seguint les norma-
tives que es fixin en cada 
moment per tal d’oferir un 
espai de protecció i prevenció 
a les persones joves.

Des del Servei municipal de 
joventut i amb la coordinació 
de les regidories d’urbanis-
me, educació i serveis socials, 
s’està organitzant aquesta si-
sena edició que es farà del di-
lluns 28 de juny al divendres 9 
de juliol. Es preveu que el perí-
ode d’inscripcions sigui de l’1 
al 31 de maig. Com cada any, 
les places s’acceptaran per or-

dre d’inscripció. Es recomana 
que les persones interessades 
facin la inscripció de seguida 
per no quedar-se sense lloc.

Properament es publicarà 
més informació sobre el preu 
de les inscripcions i alguns 
detalls sobre les activitats pro-
posades per aquest any. En-

guany el projecte dependrà de 
l’evolució de la pandèmia i de 
les diferents conseqüències 
que s’esdevinguin.

Per a més informació po-
deu trucar a l’Ajuntament 93 
812 21 79, els matins o al Punt 
Jove 93 812 25 06, a les tar-
des.

COMPRA A PROP,
FES POBLE! 
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BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
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Josep Molist 
"Joanic"

En Josep Molist es un vila-
tortí de sempre, del carrer de 
la Mercè. Li agrada i vol que 
l’anomenin pel nom de la casa 
que el va veure néixer, can Jo-
anic. Això fa que al poble sigui 
mes conegut per Joanic que 
no pas pel seu nom de pila.

Ja de petit recorda com es-
perava els caps de setmana 
per anar a veure “com jugava 
a futbol, al camp de sota les 
alzines, el Sant Julià, amb en 
Quico Riba, en Joan de cal 
Rubio o en Pitu parracaire...”, 
els seus ídols.

Va conèixer i fer amistat amb 
Emili Segimon Rabassa, un es-
tiuejant que era director del de-
partament de neurocirurgia de 
l’Hospital Sant Pau, que tenia 
dos fills petits als qui agradava 
anar a casa d’en Joanic a veu-
re i jugar amb el bestiar. “Un 
dia vaig acompanyar al senyor 
Segimon a Cànoves per parlar 
amb el marquès per demanar-li 
si podia cedir un terreny per 
fer-hi un camp de futbol nou, 
on el Sant Julià pogués jugar 
a futbol amb bones condici-

ons”. “Va semblar que el se-
nyor Fontcuberta no en volia 
saber res, però la veritat es que 
a l’any següent estrenàrem un 
nou camp, en un terreny de la 
seva propietat, al capdamunt 
del carrer de la Mercè”.

Reconeix que no era gaire bo 
jugant, “només em deixaven 
sortir quan en faltava algun...”, 
“feia de lateral dret...”. També 
jugava de porter i s’entrena-
va al carrer amb els germans 
Josep i Màxim Alsina, que li 
xutaven la pilota a la porta de 
can Quelic que servia de por-
teria. Un dia en Josep Alsina li 
va comentar “tu hauries de fer 
d’àrbitre…”. I, dit i fet, amb 17 
anys es va presentar al col·legi 
d’àrbitres de Vic, on després 
d’estudiar i aprendre’s tot el 
reglament, l’acceptaren.

“Jo admirava en Vaqué de 
Torelló i en Cervera, eren els 
meus referents”. “M’agradava 

la seva autoritat i presència al 
camp, amb un sigan, sigan… 
en tenien prou per fer-ho rut-
llar tot”. Feien les reunions als 
soterranis de l’Hotel Colon de 
Vic, i ell, novell, recorda com 
un dia en Vaqué li va etzibar “si 
em tornes a parlar de vostè et 
fotré un mastegot. Tu ja ets un 
dels nostres”.

Va començar fent de linier 
en un partit a Roda de Ter i en 
poc temps arbitrava partits de 
juvenils i infantils. Al cap de 
dos anys ja arbitra a la Tercera 
Regional on “hi havia un àrbi-
tre retirat que recorria d’incòg-
nit diferents partits per puntu-
ar la labor que fèiem sense 
que nosaltres ho sabéssim. 
Valorava l’estat físic, el com-
portament al camp i el conei-
xement de les normes i sobre-
tot, la manera d’aplicar-les. Jo 
al segon any, ja tenia un 25 de 
puntuació”.

Passió per
l'arbitratge
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"Em puc haver equivocat, però no
he xiulat mai a favor de cap equip

i d’això n’estic molt orgullós"
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A Mallorca, complint el ser-
vei militar, va ascendir a Pri-
mera Regional on va poder ar-
bitrar clubs com el Constància 
d’Inca o l’Atlètic Balear, “així 
em lliurava de fer guàrdies i 
serveis al quarter”.

Acabada la mili, ja de torna-
da, arbitra partits de Primera 
Regional, on comença a ser 
prou conegut pels diferents 
entrenadors, que deien “a este 
no lo queremos en casa, no 
hay quien le gire. Pero fuera 
que venga cuando quiera, no 
nos darà nada, pero tampoco 
nos lo quitarà”.

Recorda un dia que no es 
va presentar l’àrbitre al camp 
del Sant Julià i li demanaren 
a ell per substituir-lo, tot i que 
teòricament no ho podia fer 
per ser del mateix poble. Fi-
nalment arribaren a un acord 
i va accedir a xiular el partit. 
Era l’època que jugaven a Ter-
cera Regional, amb jugadors 
com en Menció, l’Alsina, en 
Quimet…, i en Ramon Gallart 
de president. “Al cap de poc 
de començar vaig treure una 
targeta groga a en Quimet per 
una falta i li vaig dir: a la próxi-
ma se va usted a la calle, i ell 
em va protestar perquè li vaig 
parlar amb castellà, el vaig 
acabar expulsant amb una 
vermella”. “Em vaig empor-

tar una bona esbroncada del 
nombrós públic del poble”.

En un partit considerat de 
màxima rivalitat el president 
del col·legi català d’àrbitres va 
telefonar al delegat comarcal  
per dir-li “no pateixis hi he as-
signat la fiera”, “evidentment 
aquesta fiera era jo”. Era al 
camp del Cerdanyola que ju-
gava contra el Comillas, “que 
era un equip molt destraler”. Al 
cap de deu minuts ja els havia 
xiulat una vermella directa i va 
quedar ràpidament envoltat de 
jugadors, “te afeitaremos el bi-
gote, em cridaven”. Juntament 
amb el cap dels municipals de 
Cerdanyola, “que havíem fet 
la mili plegats”, es posaren a 
l’entrada del camp i “amb la 
targeta vermella alçada vaig 
fer passar tots els jugadors per 
davant, un per un, i van quedar 
tots expulsats. Així es va aca-
bar el partit”. “Sempre he pre-
ferit acabar un partit amb deu 
jugadors expulsats que no pas 
amb un de lesionat”.

El mateix va passar a Santa 
Eugènia, “el problema va ser 
quan m’havia d’anar a canvi-
ar al vestidor que, com que no 
n’hi havia, feien servir la rec-
toria d’allà al costat”. Escortat 
per la guàrdia civil va fer el camí 
amb tot el públic seguint-los, 
cridant i amenaçant-lo. “Espa-

vila’t, perquè t’embolicaves, 
em va dir el delegat”. Un cop 
redactada l’acta, el sergent la 
va llegir i li va demanar de re-
pensar-s’ho, “o no saldremos 
de aquí”, “yo no quiero ser un 
monigote, li vaig contestar”, i 
llavors va ser quan el guàrdia 
va sortir a fora, va desenfun-
dar l’arma i va disparar un tret 
a l’aire. “La zona va quedar 
desallotjada al moment”.

“En el partit Taradell-Sant 
Quirze, un individu es va pas-
sar tota la primera part darrera 
la porteria insultant i moles-
tant al porter contrari, i tam-
bé cridant-me a mi. A la mitja 
part, quan anava als vestidors 
s’acostà i em va tirar un po-
llastre (escopinada), jo el vaig 
avisar que no hi tornés, ame-
naçant-lo. Ja a la segona part 
continuava rere la porteria 
amb la mateixa actitud, i sen-
se pensar-m’ho vaig parar el 
partit, vaig anar de dret cap a 
ell i amb un cop de puny li vaig 
partir la barra per dos llocs”. 
L’endemà la notícia va sortir a 
la premsa local, El 9Nou, ano-
menant-lo Billy el Niño, i “quan 
vaig anar-hi per saber qui 
m’havia batejat així", li varen 
presentar un jove Albert Om, 
responsable de la crònica.

Va fer també de linier per en 
Manuel Bolaños, “ell sempre 

"En tota la meva carrera hauré arbitrat entre 500 a 600 partits oficials"
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em demanava a mi, en partits 
de Segona A i Segona B, amb 
el Bilbao o també el Madrid”, 
però quan va trobar feina de 
conserge al Club Patí Vic, per 
incompatibilitat d’horaris (ha-
via de treballar els diumenges) 
va deixar-ho, “al fer-ho també 
va plegar en Bolaños”. En total 
calcula que ha arbitrat “entre 
500 o 600 partits oficials”

També va crear un equip 
d’infantils a mitjans dels anys 
seixanta, la Penya Pirates. 
Com que el club no ho podia 
assumir hagueren de fer una 
rifa per poder pagar les sa-
marretes, “eren a ratlles ne-

gres i grogues i els nois tenien 
entre 12 i 15 anys". Només ju-
garen partits amistosos. Una 
vegada fent ell d’àrbitre va ex-
pulsar dos jugadors del Moià 
i quan tornava cap a casa el 
seguiren, “sort vaig tenir d’en 
Quico Riba i l’Àngel Costa que 
vingueren a rescatar-me quan 
ja em tenien a terra mig atuït”.

A principis dels 70, en Joa-
nic també va muntar un equip 
d’alevins amb la canalla del 
poble, hi havia l’Ernest Farrés, 
en Jordi Valls, en Josep Victo-
ri, en Lluís Vilalta, en Dani Far-
rés, en Joan Vila i en Salvador 
Canadell, entre d’altres, que 

jugaren en competicions co-
marcals. “Les despeses corri-
en de la meva butxaca la ma-
joria de les vegades. El club 
només tenia diners pel primer 
equip i com a molt ens podia 
ajudar a pagar l’arbitratge”.

“Em puc haver equivocat, 
però no he pitat mai a favor 
de cap equip i d’això n’estic 
molt orgullós”. “Segur que es 
fan enemics, però també he 
fet molts amics i, de tot el que 
he fet, no me’n penedeixo de 
res”. “sigan, sigan...”.

Xevi Pona - Lluís Vilalta

Penya Pirates
Drets: Julià Casacuberta, Toni Molero, 
Jaume Molist, Joan Morera, Josep M. 
Molist i Paco Arjona.
Ajupits: Lluís Casacuberta, Ramon 
Vilar, Ramon Costa, Joan González, 
Joan Molist i Miquel Molist.

segon o tercer any de l'equiP aleví
Drets: Josep Molist, Xevi Muntadas, 
Jordi Valls, Josep Rodríguez, 
inconegut, José Pérez, Àlex Valls, 
Josep Torrents i Ramon Aguilar. 
Ajupits: Jesús Padrós, Cinto Riba, 
Ernest Farrés, Dani Farrés, i dos 
jugadors més, inconeguts.

el futbol a les venes
En Joanic ha viscut el futbol d'una 
manera molt intensa. A més d'àrbitre 
també va formar dos equips de futbol 
amb el jovent del poble: la Penya 
Pirates que anaven ratllats de groc i 
negre i l'equip Aleví, equipat amb la 
històrica samarreta verda amb
la ratlla blanca en diagonal.
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Parlem amb les entitats
Jesmina Alsina
Joan Arumí
Fakebba Drameh
representants d'Abaraka Bake

Quan i per què vàreu decidir 
crear Abaraka Bake?

Jesmina: L'acte fundacional 
de l'entitat va ser l'any 2010. 
Me'n recordo que estàvem al 
jardí de casa en Joan i ell havia 
pensat que estaria bé muntar 
una associació que treballés 
i ajudés directament a Jali, el 
poble d'en Fakebba a Gàmbia. 
Amb ell ens vàrem conèixer el 
2004 i, en aquest període de 
sis anys fins a muntar l'associ-
ació, molta gent del poble es-
tava interessada en apadrinar 
un nen i ajudar. Això ens va 
impulsar a crear l'associació.

Fakebba: Abaraka Bake en 
la llengua mandinga significa 
“moltes gràcies”. A Gàmbia hi 
ha vuit ètnies i els mandingues 
som el grup majoritari al país.

On se situa Jali concreta-
ment?

Joan Arumí: Jali és un 
poble de l'interior de Gàmbia, 
a l'Àfrica, que es troba a unes 
dues hores i mitja de la capital 
del país, Banjul. Aquest país 
africà és molt estret i està 
creuat pel riu Gàmbia i Jali es 
troba a la banda sud.

Com funcionava l'associació 
al principi?

Je i Jo: A veure, l'associació 
es crea perquè en “Kebba” 
era d'allà i, al principi, funci-
onàvem com si fóssim Reis 
Mags: enviant-los material, 
roba, etc. Aquesta idea no ens 
acabava de fer el pes perquè, 
encara que sembli que els 
ajudis, els hi fas més mal que 
bé. Calia fer-ho d'una manera 

fem comerç, fem poble!
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més sostenible. En “Kebba” fa 
d'intermediari perquè coneix el 
poble i, per exemple, pregunta 
a les dones quines necessitats 
tenen.

Com és Jali?
Jo: A Jali no hi ha llum, ni 

aigua corrent, hi ha molt poc 
trànsit de cotxes i els carrers 
no estan asfaltats. Hi ha un 
centre del poble amb una 
plaça on s'hi reuneixen els avis 
i una mesquita. La carretera 
principal passa per fora del 
municipi. És un poble tranquil i 
d'interior.

Je: Quan passeges pel 
poble et dona la sensació que 
són les quatre cases que veus 
perquè la construcció és pla-
na, sense blocs de pisos; però 
és més gran d'allò que t'ima-
gines. A Jali hi ha molts avis i 
nens, perquè a partir dels 14-
16 anys ja solen marxar a la 
ciutat a estudiar o buscar feina 
per guanyar-se millor la vida. 
Jali es troba a 150 quilòmetres 
de la capital i si no treballes al 
camp, no tens possibilitats de 
viure. Si que hi ha algú que té 
un ofici com el fuster, el paleta 
o una persona que treballa el 
metall, però ben poca cosa.

Allà la Covid-19 ha afectat 
d'alguna manera?

Je: Al principi semblava que 
sí, però a menys velocitat que 
aquí. Ara ni se'n parla i els hi 
menciones la covid-19 i no 
s'ho creuen. Allà pensa que 
la malària els pot matar d'un 
mal de panxa;, sobretot a les 
ciutats, que hi ha més brutícia 

a l'aigua. Als pobles és molt 
menor.

Jo: A l'Àfrica serà l'últim 
lloc on arribaran les vacunes i 
tenen problemes, com deia la 
Jesmina, amb malalties més 
importants com la malària o 
l'èbola.

Quins van ser els primers 
projectes que vàreu desen-
volupar a Jali?

Jo: Ens vam centrar en les 
feines que feien les dones i 
l'educació. Per exemple, l'any 
2010 tenien pous d'aigua de 
poca fondària i només els hi 
arribava per mig any; per tant, 
vam ajudar a aprofundir-los. 
També ens van demanar 
cursos d'agricultura per poder 
plantar aliments. Llavors, tam-
bé vam fer que l'aigua arribés 
a l'escola. Gràcies a això, van 
fer un hort, que és una de les 
assignatures. I poden vendre 
a la ciutat les verdures que 
conreen i, amb els diners que 
obtenen, poden pagar nous 
mestres.  

Je: Entre el 2013 i el 2014 
els vam ajudar a fer unes aules 
per l'escola. Els hi vam facili-
tar el material com el ciment, 
les bigues i la teulada; però 
l'escola la van construir ells. 
Així ho valoren més. Les do-
nes portaven l'aigua per fer la 
pasta del ciment i els homes la 
construïen.

També va haver-hi un projec-
te per agermanar Jali amb 
Sant Julià de Vilatorta d'al-
guna manera.

Je: L'any 2017 vam portar 
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un torn per fer terrissa a Jali. 
Volíem fer un lligam entre Sant 
Julià i Jali perquè aquesta és 
una tradició molt important al 
nostre poble. Allà també fan 
peces de ceràmica molt grans 
com a elements de cuina, però 
ho fan de manera artesanal. 
Amb el torn podien fer peces 
més petites que no utilitza-
ven. A més, el fang d'allà és 
més sorrenc i no tant refinat 
com aquí. Com que va ser un 
projecte que no van demanar, 
segurament no va sortir com 
esperàvem. Tot i això, l'experi-
ència de portar el torn fins allà 
va ser boníssima. Ens va rebre 
l'alcalde, els nens i tota la gent 
del poble. El torn el va fer en 
Climent Villegas, que també 
va venir. Vam portar-hi una 
mestre de l'escola d'art de Vic 
i un fuster. Érem una desena 
de persones.

I el projecte del tractor?
Jo: Des de l'any 2010 les 

dones ens demanàvem un 
tractor i finalment, el 2019, el 
vàrem portar. Nosaltres som 
una cinquantena de socis i la 
nostra capacitat econòmica és 
limitada. En “Kebba” i el meu 
germà van trobar un tractor 
a Montsó (Osca) per 3.000 

euros que era d'una marca 
que estava estesa a l'Àfrica 
i; per tant, tenien facilitat per 
trobar recanvis. El vam portar 
a Sant Julià i s'hi va estar un 
any abans de transportar-lo a 
Jali. A més, s'havia de reparar 
una mica. També vam tenir 
dificultats per enviar-lo amb un 
contenidor fins allà, però una 
companyia de Girona ens ho 
va fer fàcil. El tractor ha funci-
onat relativament bé des que 
va arribar.

Je: Nosaltres treballem molt 
per les dones i el fet que amb 
aquesta eina poguessin gua-
nyar tants diners va generar al-
gun conflicte al poble per part 
dels homes, que qüestionaven 
que les dones estiguessin al 
capdavant. Tot i així, elles ges-
tionen els diners.

A Sant Julià quines activitats 
feu?

Je: Abans procuràvem fer 
una xerrada cada any amb un 
personatge que estigués lligat 
amb el tema de la solidaritat. 
Vam portar a Sor Lucía Caram, 
a la Nadia Ghulam o a una 
persona que va fer el viatge 
de Gàmbia fins a Catalunya. 
Al començament feiem tastets 
de menjar multicultural, però 

fa uns cinc anys que ja no ho 
fem. Nosaltres teníem la Cros-
sandra i com que el dilluns 
estava tancat tothom podia 
entrar a cuinar a l'obrador. 
Preferim que la gent cuini allà 
junta i no a casa. Per cele-
brar el desè aniversari havíem 
demanat la cuina del Casal 
d'Avis i fins i tot havíem con-
tractat The Sey Sisters per la 
Festa Major, però la covid-19 
va estroncar-ho tot.

També hi ha intercanvi d'ex-
periències?

Jo: Sí, ara fa uns anys que 
tenim un conveni per portar 
alumnes de la Universitat de 
Vic-UCC a fer pràctiques de 
mestre a Jali i venen profes-
sors d'allà fins a Catalunya. És 
una experiència més personal 
que no pas acadèmica pels 
que van a Gàmbia. I jo que 
estic vinculat a l'equip femení 
Osona de bàsquet, l'any pas-
sat hi havien d'anar entrena-
dors, però no va poder ser.

Quants socis sou a l'entitat?
Jo: Hem arribat a ser 63 so-

cis, però ara en som una cin-
quantena. Fem un pagament 
simbòlic. Tenim un pressupost 
d'entre 4 i 5 mil euros ja que 
amb pocs diners allà pots fer 
molta cosa.

També heu impulsat projec-
tes més petits?

Je: A les dones els hi vam 
donar un microcrèdit de tres 
euros perquè compressin 
llavors i, amb els diners que 
van aconseguir de vendre 
els productes, van poder-ne 
comprar més. Amb el cas 
del sabó, va funcionar exac-
tament igual. El material per 
fer el sabó com l'oli o la sosa 
càustica costava uns 60 euros 
i per tant, el hi vam donar els 
diners. A mesura que el venien 
anaven comprant material per 
vendre'n més.

Isaac Muntadas
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Ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta
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Meteovilatorta

El Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt i l'Obac comp-
ta amb una estació meteoro-
lògica pròpia de grau científic 
a l’oficina del parc a la Mata. 
Aquest nou equipament total-
ment automàtic compta amb la 
més nova tecnologia Campbell 
Scientific i sensors homologats 
que mesuren les diferents va-
riables en temps real i les ar-
xiven en intervals de 5 minuts. 
Les variables que mesura són 
temperatura, humitat, pressió 
atmosfèrica, direcció i velocitat 
del vent, radiació solar i com-
bustible vegetal, dades que 
gestiona un datalogger CR310. 
Tota l’estació funciona de for-
ma autònoma, eficient i soste-
nible energèticament amb un 
equip fotovoltàic i una bateria 
per casos extrems de molts 
dies seguits sense insolació, i 
comunicacions per 3G. 

Les dades s’envien a un ser-
vidor on es mostren a diferents 
portals web:
-  Al web corporatiu del parc 

en forma de dades en temps 
real (cada 5 minuts).

-  Al web de MeteoGuilleries en 
temps real i en diferents for-
mats de visualització: diari, 
mensual i anual. Amb grà-
fics, valors extrems i resums 
mensuals de totes les dades.

-  Xarxa d’estacions meteoro-
lògiques CMI.

-  Xarxa d’estacions meteoro-
lògiques de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (TV3).
Aquest volum de dades ha 

de servir per futurs estudis 
relacionats amb diversos te-
mes del Parc com ara la flora 
i la fauna i també per generar 
una base de dades compler-
ta i fiable de l’evolució de les 
temperatures i precipitacions i 
la variabilitat d’aquests valors 
atribuïts a l’estacionalitat o al 
canvi climàtic.

El muntatge es complemen-
ta amb dues càmeres de pai-
satge: una enfocada a la zona 
del Montcau, en direcció a 
llevant, i una segona que mira 
cap a la Mola i l’àrea metropo-
litana. Aquestes càmeres enre-
gistren imatges cada 10 minuts 
i permeten veure quina és la 
situació meteorològica tant al 
parc com a la seva àrea d’influ-
ència i són una finestra oberta 
al territori.

Les imatges es poden con-
sultar en el temps, descarregar 
i guardar. També poden portar 
incorporades les dades mete-
orològiques de l’estació, així 
com un mirador panoràmic 
amb informació sobreposada 
en forma de transparència dels 
punts més rellevants del pai-
satge.

Aquest és un Projecte con-
junt entre el Parc Natural i 
MeteoVilatorta, entitat que en 
una primera fase va  instal·lar 
sis estacions meteorològiques 
situades en l'àmbit de l'Espai 

Natural Guilleries-Savassona i 
en zones properes, concreta-
ment a Sant Julià de Vilatorta, 
Folgueroles, Tavèrnoles, Vi-
lanova de Sau, Sant Sadurní 
d'Osormort i Vilalleons.

Amb aquesta estació i d’al-
tres que ja existeixen al parc 
natural de Sant Llorenç es pre-
tén crear i gestionar una xarxa 
similar a la de les Guilleries, 
amb punts d’observació  re-
partits en el parc i els munici-
pis que l’integren. Actualment 
ja està en funcionament el de 
Monistrol de Calders -que tam-
bé gestiona Meteovilatorta-, 
Mura, i Talamanca amb equipa-
ments més bàsics i d’altres de 
propera creació. Amb aquesta 
xarxa els municipis del parc 
podran disposar d’informació 
meteorològica en temps real i 
també de dades per futurs tre-
balls de recerca i estudi.

Les estacions de la xarxa 
permeten consultar diverses 
variables meteorològiques en 
temps real així com fer consul-
tes històriques de les dades re-
collides. L’eina de consulta de 
dades pot ser de gran utilitat 
per a la població en general, 
les escoles i centres acadè-
mics, els estudiosos naturalis-
tes i les administracions locals. 

Lluís Solanas
MeteoVilatorta - MeteoGuilleries

MeteoVilatorta ha
instal·lat una estació
meteorològica
al Parc Natural de 
Sant Llorenç del
Munt i l’Obac
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Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:

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

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

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

CARRER DE MONTSENY, 39
SANT JULIÀ DE VILATORTA
TEL. 93 812 21 04 / 629 05 95 55
MAIL vilatortacristall@gmail.com
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Durant aquest mes de febrer un membre de la junta, 
l’Ignasi Arumí, va poder anar a Gàmbia i va constatar 
que en aquest país l'afectació del virus no ha sigut tan 
gran com aquí. El nombre de casos són baixos i els 
gambians i les gambianes segueixen fent la seva vida 
normal, conscients que per molts d'ells parar de tre-
ballar vol dir no menjar aquell dia. Un dels sectors que 
s'ha vist molt afectat per aquesta pandèmia és el sec-
tor turístic: taxis, hotels, i guies turístics estan patint 
molt els efectes devastadors del coronavirus. Esperem 
que aviat el país pugui anar recuperant aquest sector 
tan important per la seva economia.

Pel què fa els projectes vàrem poder comprovar 
que el tractor segueix funcionant i que treballa molt, 
sobretot transportant material de construcció i sorra. 
Després de dos anys de funcionament l'associació de 
dones de Jali ha pogut generar una quantitat notable 
de diners gràcies al tractor, i aquests diners els podran 
reinvertir en les seves necessitats i projectes. El vin-
cle amb les dues escoles de Jali, tant la pública com 
l'aràbiga, segueix actiu i després de que l'associació 
ajudés en el manteniment de l'hort de l'escola aràbiga, 
en un futur ens agradaria poder crear una biblioteca 
que se’n puguin beneficiar els nens i les nenes de les 
dues escoles.

Paral·lelament s'estan creant nous vincles amb di-
ferents clubs de bàsquet de Gàmbia, concretament la 
Hope Academy de Serekunda i la Balal de Soma. La 
idea és poder enviar material per aquests clubs i, si és 
possible, fer intercanvis d’entrenadors i d'entrenadores.

Finalment, també cal destacar el contacte amb la 
Universitat de Gàmbia (UTG), i en concret a la School of 
Education. A través de la UTG intentarem, entre altres 
projectes, incentivar una formació continua per a mes-
tres i professors de les zones rurals de Gàmbia.

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

Associació Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta–Jali

Abaraka Bake

Situació actual de Gàmbia i els projectes
A l’hora de tancar l’edició d’aquesta re-
vista s’estava a l'espera del comunicat 
oficial de la Federació Catalana de Fut-
bol per tal d'aclarir de quina forma es 
tornaria a la competició i la data exacta 
de la represa. És previst que els equips 
de 3a, 4a Catalana i futbol base, a par-
tir de l'edat de 16 anys, juguin una úni-
ca volta, per tal d'encabir el calendari 
amb data màxima el 30 de juny.

Tot i jugant dos partits a la setmana, 
els clubs de Segona Catalana han de-
cidit no continuar la lliga perquè no hi 
ha prou dates per acabar-la en aquest 
termini, tal com fixa el Pla de Competi-
ció. En aquest cas la Federació ha pro-
posat una competició tipus copa amb 
grups de 6 equips, de proximitat geo-
gràfica. Es classificaran els primers de 
cada grup que jugaran a una elimina-
tòria entre ells. Els guanyadors tindran 
incentius en els quotes de la Federa-
ció. Aquesta prova i no implica ascen-
sos ni descensos de cara a la propera 
lliga 2021-2022. 

En el moment de suspendre’s la 
competició del subgrup 4B de Segona 
Catalana, el CF Sant Julià havia gua-
nyat els dos partits jugats (4/10/20: 
OAR Vic, 2 – CF Sant Julià, 3; 11/10/20: 
CF Sant Julià, 4 – Sabadellenca UE, 0), 
la qual cosa el situava com a líder de la 
lliga, amb 6 punt, 7 gols a favor i 2 en 
contra. En el mateix grup hi havia tres 
equips més de la comarca d’Osona: 
l’OAR Vic, la UE Gurb i el CF Torelló.

CF Sant Julià 

CF Sant Julià

Torna el futbol
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Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18

fmolas@osonanet.com

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

i professionalitat demostrables.

Carrer Compositor Ramon Victori, 10
Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15

ENTREPANS - TAPES VARIADES

PLATS COMBINATS -CASSOLA

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta
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Tot i que el futbol femení es va 
donar a conèixer i a popularit-
zar a principis de la dècada de 
1960, el primer equip femení 
de l’estat espanyol apareix a 
Barcelona l’any 1914. L’“Spa-
nish Girl” va ser creat per Jack 
Greenwell del Club de Futbol 
Barcelona d’aquella època i 
estava format per dos clubs, el 
Montserrat i el Giralda. El futbol 
femení feia anys que existia a 
diversos països, però la gent 
d’aquí no havia sentit mai de 
dones que juguessin a futbol. La 
ràpida evolució del futbol feme-
ní es va estroncar amb la guerra 
civil i la postguerra, ja que esta-
va mal vist, al contrari que Eu-
ropa, on el futbol es va impulsar 

50 anys del primer equip de futbol femení de Sant Julià
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DuES imAtgES DE l'Equip fEmEní
DE SAnt Julià, A l'Any 1971

Dretes: Fina Arqués, Carme 
Farrés, Teresa Godayol, Anna Molist, 
Dolors Selga, Núria Novellas, Conxita 
Portet, Josep Martínez (entrenador).
Ajupides: Mercè Rodríguez (utiller) 
Cecília  Rodríguez, Montse Rosell, 
Rosa Molist, Imma Vilaregut,
M. Àngels Sabatés i Ernestina
Vilaregut (massatgista).

En aquesta altra foto també hi 
apareixen Toñi Guillena, Fina Garcia
i Nati Majó

amb la creació d’equips feme-
nins format per treballadores de 
les fàbriques, ja que els homes 
havien d’anar a la guerra.

No va ser fins els anys 60 que 
el futbol femení va ressorgir una 
altra vegada, tot i que encara 
sense competicions organit-
zades. A la dècada de 1970 hi 
ha un esclat d’equips arreu de 
Catalunya (el Barça, l’Espanyol, 
el Lleida, la Gramenet, el Saba-
dell, el Vilanova, el Badalona...). 
A la comarca d’Osona aparei-
xen el Centelles, el Manlleu, el 
Sant Quirze i el Sant Julià, entre 
d’altres. 

A l’any 1971 en Josep Mar-
tínez, que va arribar uns anys 
abans amb l’empresa construc-

tora de les piscines municipals, 
va animar a un grup de noies a 
formar un equip de futbol feme-
ní. En aquella època no hi ha-
via gaires activitats per a elles 
al poble i s’hi apuntaren un bon 
nombre de joves que tenien en-
tre 14 i 17 anys. Van jugar cinc 
o sis partits amistosos, sobretot 
a les festes majors, amb equips 
de la comarca. La voluntat i 
l’afició supliren l’experiència i la 
competitivitat, però el marcador 
no els va anar mai a favor.

Han passat 50 anys d'aquella 
gesta i calia recordar que elles 
foren les pioneres del futbol fe-
mení a Sant Julià de Vilatorta.

Lluís Vilalta - Xevi Pona
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Malgrat que el context actual ha obligat a 
anul·lar pràcticament totes les competici-
ons esportives del món del motor, la Fede-
ració Catalana va autoritzar la celebració del 
“RallySprint RACC” del desembre passat, i el 
“Rally Lloret” que es va disputar els dies 5 i 6 
de febrer.

El pilot vilatortí, Jordi Tió, va participar a les 
dues proves amb bons resultats. Amb el seu 
Renault Clio RS Tió va guanyar en la categoria 
de Grup N i va aconseguir un meritori 14è lloc 
de la general al RallySprint RACC. La primera 
edició d'aquesta prova que es va celebrar al 
Circuit de Catalunya el 19 de desembre pas-
sat, tenia com a objectiu principal  recaptar 
diners per La Marató de TV3 a través de la 
inscripció dels participants, amb la qual cosa 
es van recaptar 2.600 €. Com a mesura de 
seguretat per la Covid, no es va permetre l'ac-
cés de públic.

En el Rally Lloret, que es va fer  el primer 
cap de setmana del febrer passat s’hi van ins-
criure més de 140 equips. Jordi Tió va tornar 
a fer un bon resultat en quedar tercer del Grup 
N i 27è de la general amb un cotxe pràctica-
ment de sèrie. El Lloret també va patir les res-
triccions a causa del confinament municipal.

Jordi Tió fa primer i tercer lloc
en els Ral·lis RACC i Lloret

El diumenge 21 de febrer passat David Boixe-
da va participar en el Cross Country de Cózar 
(Ciudad Real), la primera prova del Campionat 
d’Espanya 2021 que va comptar amb 90 ins-
crits. El pilot vilatortí, que va comptar amb el 
suport d'Ot Vilalta, va quedar primer de la ca-
tegoria Sènior B 4T d’aquesta competició que 
consisteix en un recorregut variat amb parts 
de crono, cross i d’enduro bàsic on el pilot s’hi 
ha d’anar adaptant perfectament durant dues 
hores i mitja, en un circuit que pot tenir entre 
13 i 20 quilòmetres.

Boixeda va començar en el  món de les mo-
tos des de molt jove i té un currículum brillant: 
ha estat top10 en diverses edicions del nacio-
nal de motocròs i en algunes curses top5. Ha 
participat en el campionat d’Europa 2 anys, 
és campió de Llenguadoc, Rosselló (França), 
campió de Catalunya, MX2 elit, i ha estat en 
equips com Yamaha Ausió i Honda Vico. Apar-
tat del món competitiu des de fa uns anys, en 
David només hi participa esporàdicament per 
gaudir de la seva Ktm 350 exc-f.

David Boixeda, guanyador del Cross Country de Cózar
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A causa de la pandèmia vam 
haver d’ajornar el 36è Torneig 
BBVA de Bàsquet de Sant Ju-
lià de Vilatorta. No es va poder 
celebrar al 2020. I al 2021? Ens 
agradaria molt i esperem poder 
fer-ho.

 Però hi ha una sèrie d’in-
certeses: anem a millor amb 
la pandèmia? S’accelerarà el 
procés de vacunació? Quan 
s’acabarà de disputar la tem-
porada 2020/21? Quan s’inici-
arà la 2021/22? La pretempo-
rada de la 2021/22 es farà al 
setembre, a l’octubre?

 Així doncs, hem d’estar molt 
pendents de la situació sanità-
ria i esportiva. I tant de bo ens 
puguem retrobar aquest se-
tembre/octubre. 

1S PG: Música en genèric i lletra 
de caramelles dedicades, en par-
ticular.
TNU: La font del costat de ca 
l’Anglada.
TMR: Una finestra del castell de 
Bellpuig.
TME: Una paret del castell-mo-
nestir de Sant Llorenç.
Guanyadors del sorteig (GS): Tà-
nia Velez i Aida Pradell.

2S PG: Els fulls impresos són els 
Goigs que es canten a les ermites 
i santuaris. 
TNU: Un roure al costat de l’ermi-
ta de Sant Roc.
TMR: La bassa de Puigsec, a 
prop de l’ermita de Sant Ponç.
TME: El castanyer d’índies de la 
font de Puig-l’agulla (l’edifici on hi 
ha la font té volta de canó).
GS: Valentina Parés i Magda Pe-
llicer.

3S PG: Terrissa i ceràmica.
TNU: Dins del tupí de bronze del 
monument als terrissers.
TMR: Un arboç de prop de la font 

Solucions del GeocachTortí
de la Teula. (un ós i un arbós -ma-
droño en castellà- són els sím-
bols de Madrid).
TME: Darrera del plafó informatiu 
del Poblat ibèric de Puigcastellet.
GS: @ra-mo-mi i @pastorcatalà.

4S PG: L’element era l’aigua.
TNU: Dins d’un cilindre de for-
migó del fons del llac de les Set 
Fonts (la fórmula era la del cilin-
dre).
TMR: La tanca de la bassa d’en 
Burdon (a mig camí de Cànoves).
TME: En una canya de bambú del 
costat de la bassa de la casa de 
turisme rural El Mas.
GS: Mia Molist i Jordi Solà

5S PG: Accidents geogràfics (en 
aquest cas punts elevats).
TNU: La Boca del llop, a les Ro-
ques de l’Albereda.
TMR: Coll de Portell.
TME: Puigmoltó (el moltó és el 
mascle de l'ovella).
GS: Marc Molist i Mariona Vigué

6S PG: L’antic Aeròdrom de Vila-

torta (a l'Empuriabrava n'hi ha un 
per fer salts amb paracaigudes).
TNU: Al peu del plafó informatiu 
de la Ruta de l’Aeròdrom, a prop 
de l’escorxador
TMR: Al peu del plafó informatiu 
de l’hangar de la Carrera (mos-
ques i Katiuskes eren noms d'avi-
ons que es muntaven en aquest 
lloc).
TME: Al peu del plafó informatiu 
del polvorí (salnitre, sofre i carbó 
són els components de la pólvora).
GS: Marta Vaqué  i jordi Saborit

7S PG: Taules de pedra (a Sant 
Marçal del Montseny hi ha la Tau-
la dels tres bisbes
TNU: La taula de Collsespoies 
(davant de la Casanova, des d'on 
es veu Folgueroles, el poble de 
mossèn  Cinto).
TMR: La taula de la font de la Ri-
era (que va ser canviada de lloc 
amb la construcció del pont de 
l'Eix).
TME: La taula de la plaça dels 
Castanyers de Vilalleons.
GS: Carme Gilabert i Laia djc.
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A la nostra escola ja fa molts 
cursos que tenim hort! Al llarg 
d’aquest temps hem cuidat 
aquest espai de diferents ma-
neres amb l'ajuda de diversos 
voluntaris. Així que de mica en 
mica, i de la mà de molta gent, 
hem anat cultivant el que és ara 
l’hort de la nostra escola. Amb el 
pas del temps, hem pogut veu-
re que el nostre hort, ens per-
met aprendre d’una manera ben 
diferent de la que fem a l’aula. 
Quan som a l’hort, podem pro-
var, remenar, experimentar i fer 
amb les nostres mans, la qual 
cosa ens permet anar adquirint 
aprenentatges significatius. A 
més aquest espai tan especial 
ens ajuda a adquirir valors im-
portants: aprenem a tenir cura 
i respecte pel medi ambient, 
treballem en equip compartint 
tasques i organitzant-nos de ma-
nera que guanyem autonomia, 
compromisos i responsabilitats, 
adquirim paciència per valorar el 
creixement de les plantes (que en 
alguns casos és força lent), co-
neixem els productes propers de 
la nostra zona i descobrim quins 
són els propis de cada època i, a 
més a més, afavorim bons hàbits 
d’alimentació posant èmfasi en 
una bona dieta, saludable, rica i 
equilibrada.

Els més petits i les més peti-
tes de l’escola sortim a gaudir de 
l’hort. A les estones de pati tenim 
un espai de l’hort on podem ju-
gar. Hi tenim animals de goma, 
sobretot insectes i serps, i tam-
bé travesses i soques de fusta 
amb els que construïm circuits. 
Les mestres, a vegades també hi 
porten unes lupes per descobrir 
insectes de veritat o poder ob-
servar de molt a prop les plantes 
aromàtiques. Quan fa bon temps, 
també hi plantem flors, les re-
guem i observem com creixen i 

L'hort com a eina 
d'aprenentatge

fan l’hort més alegre. Els alumnes 
de P3A aquest any són la classe 
dels aliments així que l’hort és un 
lloc on es va a treballar, manipu-
lar, observar i aprendre més con-
ceptes sobre el nostre projecte 

Els mitjans també gaudim 
d’aquest espai. Aquest curs, els 
de CIA, la classe de les plantes, 
volem aprofitar l’hort per veure 
la relació entre les plantes i els 
animals que hi viuen. Per poder 
introduir-nos en el món dels ani-
mals invertebrats de l’hort estem 
dissenyant un hotel d’insectes. 

Aquests hotels són refugis artifi-
cials per a diverses espècies que 
necessiten forats i galeries per 
reproduir-se i passar-hi l’hivern. 
L’hotel d’insectes també permet 
descobrir el benefici que aporten 
aquests animals a la vida de les 
plantes com ara la pol•linització, 
el control de plagues, l’augment 
de la biodiversitat de l’indret, etc. 
Aquest projecte també ens ser-
virà per incentivar una actitud 
respectuosa envers les plantes, 
els animals i el medi ambient en 
general. 
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AFA Bellpuig

Benvolgudes famílies, des de l’AFA Bellpuig desitgem que estigueu 
gaudint d’una bona Pasqua. 

Volem començar aquest espai destacant les activitats que es van 
promoure per tal de col•laborar amb la Marató per la Covid-19. En 
aquest sentit, des de l’AFA volem agrair a tots els infants i mestres 
de l’escola Bellpuig les magnífiques manualitats que van elaborar i 
a totes les famílies la seva participació i aportacions. Gràcies també 
a l’Ajuntament per l’organització de les rutes i el refrigeri! I molt con-
tents d’organitzar activitats al costat de l’AMPA del Roser i l’AFA de 
la Patuleia. També volem compartir amb vosaltres algunes iniciatives 
que s’estan portant a terme o endegant des de l’AFA al llarg d’aquest 
trimestre:

- Com ja sabeu, des de mitjans de gener s’han reestructurat les 
activitats extraescolars de l’AFA per tal de donar compliment a les 
directrius i recomanacions derivades de la COVID-19. Anglès, Pack-
dart i multiesports, activitat subvencionada per l’Ajuntament amb el 
suport de l'Escola i l’AFA, compten amb diversos grups bombolla 
que han permès tirar endavant la proposta d’extraescolars.

- Des de l’AFA s’està impulsant el projecte del Camí Escolar, per 
promoure itineraris que afavoreixin l’autonomia personal, la respon-
sabilitat i la qualitat de vida dels infants i joves en els seus trajectes 
quotidians a peu, en patinet o en bicicleta. 

- A principis de febrer la junta de l’AFA va fer una trobada amb 
l’Ajuntament i la direcció de l’escola per parlar dels actes vandàlics 
i incívics a l’entorn de l’escola (moltes famílies els van conèixer des-
prés de la crema del mural de Nadal fet per l'alumnat). En aquesta 
reunió es van proposar i valorar, de forma conjunta, possibles actu-
acions per fer-hi front. 

- Finalment, volem destacar que des de l’AFA s’estan impulsant 
dues noves comissions: la Comissió TIC-TAC i la Comissió de gène-
re i diversitat. Pares i mares que hi pugueu aportar el vostre granet 
de sorra: us hi esperem! 

Us recordem que podeu seguir l’actualitat de l’AFA Bellpuig al 
web https://agora.xtec.cat/ceipbellpuig/categoria/afabellpuig-wor-
dpress-com/ i també a les xarxes socials: afabellpuig_stjv i  afa.bell-
puig.7.

Alhora, us animem a participar activament de les activitats de 
l’AFA a través de les diverses comissions de treball. Per saber-ne 
més podeu consultar el web o escriure’ns a: afabellpuig@gmail.com.

Molt bona Pasqua!
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nostres estones a l’hort. La clas-
se de 4t som els encarregats de 
cuidar-lo de manera sistemàtica 
cada setmana. Des de principi 
de curs en som responsables i 
cada dimarts i dimecres dedi-
quem una estoneta a fer-ne la 
cura i el manteniment. Tots els 
de la classe  ens organitzem per 
parelles i ens repartim l’espai de 
l’hort de manera que cada pa-
rella té una parcel•la d’un metre 
quadrat que ha de gestionar de 
manera autònoma i responsa-
ble. El primer que fem és pre-
parar la terra i delimitar la nostra 
zona. Quan tot està a punt, con-
sultant els calendaris de sembra 
i plantació, decidim què planta-
rem i sembrarem. A partir d’aquí 
comença el procés de cura i 
manteniment procurant que les 
plantes puguin créixer el màxim 
de bé possible (regar, treure les 
males herbes, construir hiverna-
cles quan arriben les primeres 
glaçades...). Fins que arriba el 
moment més esperat: les pri-
meres collites! Cada estona a 
l’hort és una oportunitat d’apre-
nentatge, que cada parella re-
cull en una presentació digital.

El primer trimestre els alum-
nes de 5è van visitar l’estació 
meteorològica del poble acom-
panyats d’en Lluís Solanas. 
Vam poder conèixer els dife-
rents aparells que hi ha i quina 
funció tenen. Actualment estem 
en procés de construcció de la 
nostra pròpia estació meteo-
rològica situada prop de l’hort. 
D’aquesta manera podrem 
aprofundir en la vessant més 
científica i tecnològica analit-
zant dades, temperatures, pre-
cipitacions... Agraïm a en Lluís 
la seva col·laboració a l’escola i 
a la farmàcia Comas la donació 
de diversos aparells.

Seguirem fent créixer el nos-
tre hort i cultivant nous aprenen-
tatges!  

Equip directiu
de l'escola Bellpuig



64

Llar d'infants
Patuleia

A la Patuleia sempre hem gau-
dit molt de totes les festes, ens 
encanta celebrar-ne. I malgrat 
que la situació actual no ens 
ho ha deixat fer com altres 
anys, no deixem que es perdi 
la màgia, la il·lusió ni l'alegria 
dels més petits i petites i dels 
més grans.

Per Nadal el tió va arribar 
a l’escola igual que cada any, 
però aquest cop cadascú el va 
fer cagar a la seva aula. Nous 
materials, joguines i torrons per 
cada grup! Les famílies també 
ens van fer arribar el seu caliu 
amb una sorpresa: una can-
tada de nadales i felicitacions 
virtuals. Moltes gràcies.

Al febrer ens va visitar el rei 
Carnestoltes amb moltes ga-
nes de gresca. Amb l'habitual 
consigna per cada dia i amb el 
divendres de contes populars i 
una festa com cal amb caput-
xetes, llops, porquets, prince-
ses prínceps, dracs, patufets... 
cada grup ho va celebrar amb 
música, globus i confeti.

Esperem que el curs vinent 
puguem tornar a celebrar-ho 
tots plegats i sobretot amb 
companyia de les famílies.

Que tingueu una Pasqua 
ben dolça!

L’equip educatiu
de la Llar d’infants Patuleia

La covid no ens 
espatlla la festa
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A més dels quatre cursos d’ESO, el pròxim curs 2021-2022, l’Ins-
titut Les Margues amplia l’oferta educativa amb els estudis de bat-
xillerat. Les modalitats que s’impartiran seran ciències i tecnologia, 
humanitats i ciències socials. El currículum de batxillerat consta 
d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada 
(la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèri-
es específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen 
assignada una hora setmanal de tutoria. En cada curs, de les tren-
ta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries 
comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

El batxillerat és l’etapa d’estudis postobligatoris que es cursa 
normalment entre els 16 i els 18 anys. És un cicle format per dos 
cursos de trenta hores lectives setmanals. El batxillerat prepara 
els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant 
professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

L’institut Les Margues és un centre públic del qual n’és titular la 
Generalitat de Catalunya. Va començar la seva tasca educativa el 
curs 2006-07, amb la denominació de SES de Calldetenes, amb 
dos grups de primer d’ESO. Al curs 2009-2010 va assolir l’ofer-
ta de tota l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria. Al mes 
d’abril de 2014, es va fer el trasllat a l’actual edifici i al juny del 
2015, la comunitat educativa va escollir per votació el nom defini-
tiu de l’institut: “Les Margues”. La raó del nom ve que l’institut està 
construït sobre un turó de margues (roques calcàries grisoses-bla-
voses, molt toves i erosionades), molt típiques de la Plana de Vic.

Actualment, el centre compta amb més de trenta professors, 
una vetlladora, un administratiu i dos conserges. A l’institut hi ha 
matriculats uns 300 alumnes, amb una mitjana de 3 línies per curs. 
Acull alumnes de les escoles adscrites a l’Institut: Escola Bellpuig 
(Sant Julià de Vilatorta) Escola Sant Marc (Calldetenes) i Escola 
Les Roques (Vilanova de Sau). De l’escola Mossèn Cinto de Fol-
gueroles, com a centre adscrit que havia estat, actualment els 
alumnes cursen 2n, 3r i 4t d’ESO.

Cal recordar que, pel fet de començar a impartir batxillerat, Les 
Margues passarà a ser el centre adscrit pels alumnes de Sant Julià 
de Vilatorta que vulguin cursar batxillerat provinents de l’escola 
Bellpuig. La nova àrea d’adscripció serà Les Margues, i no els ins-
tituts de Vic com fins ara.

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha donat suport, des 
dels seus inicis, a l’Institut Les Margues, sobretot per la construc-
ció del nou edifici. I considera els nous estudis de batxillerat com 
una oportunitat, un repte per Les Margues on cal que hi col·labo-
rem tots els pobles d’aquesta àrea educativa per fer que el nou 
batxillerat sigui un èxit.

El proper curs, l'Institut oferirà el batxillerat
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Col·legi El Roser

Aquest curs, el col·legi El Roser ha es-
tat seleccionat per ser un dels dos cen-
tres que es beneficiaran de la beca que 
atorga la Sala d’Art Jove. Aquesta enti-
tat té un programa que promou l’elabo-
ració de projectes artístics dins el món 
educatiu. El treball premiat enguany és 
el de la Cristina Valero i el de la Isabel 
Garcia i pretén explorar els estereotips 
de gènere a través de l’art i el joc. 

És un treball pensat per joves de se-
cundària i el realitzaran els alumnes de 
4t d’ESO de la nostra escola i de l’Es-
corial que fan la matèria optativa d’Edu-
cació Visual i Plàstica.

El treball que es durà a terme durant 
els mesos de febrer i març utilitzarà di-
ferents mètodes i llenguatges. Partirà  
del joc, l’art i el disseny per aprendre 
a identificar estereotips de gènere pre-
sents en el nostre dia a dia. Les activi-
tats, pensades per a ser de grup, seran 
dinàmiques i busquen crear espais de 
reflexió i creació a partir d’una perspec-
tiva individual i crítica. 

Per als nostres alumnes la participa-
ció en aquest programa és un element 
motivador ja que, per una banda ens 
ofereix la possibilitat de treballar  i crear 
vincles amb alumnes d’una altra esco-
la. Per altra banda, permet introduir de 
manera puntual el treball i l’experièn-
cia d’altres persones que, si bé estan 
relacionades amb el món educatiu, no 
necessàriament ho estan amb l’art. En 
aquest sentit, s’ha de dir que tant la Isa-
bel García com la Cristina Valero no pro-
venen del món de l’Ensenyament. De 
fet, la Isabel és graduada en Enginyeria 
de Telecomunicacions i actualment tre-
balla com a directora de projectes en 
una empresa de pantalles tàctils. La 
Cristina, en canvi, és educadora i inves-
tigadora en programes de recerca de la 
Universitat Pompeu Fabra. 

Des de l’Escola estem convençuts 
que els  coneixements d’aquestes dues 
professionals, així com el fet de poder 
viure aquesta experiència influiran posi-
tivament en el futur immediat dels nos-
tres alumnes.

Art i escola:
joc i estereotips de gènere
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Activitats individuals d'aprenentatge

Visual i plàstica: introducció al sistema dièdrid

Matinal d'intercanvi amb l'escola d'art de Vic
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Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com
Carrer Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

Llum - Aigua - Calefacció - Telecomunicacions

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

Restaurant
CAL TEIXIDOR

Dilluns, dimecres i dijous: de 9 a 17h
Divendres i dissabte: obert tot el dia

Diumenge: de 8 a 17h
Tanquem els dimarts, excepte festius

93 888 70 36 – VILALLEONS – 629 289 862

Bernat Torres
Tel. 629 362 107

www.reformestorres.com
Sant Julià de Vilatorta

Cuines - Banys - Terres - Pladur
Reformes integrals- Treballs de pintura...

Plaques solars
d'autoconsum
produeix la teva energia
i comença a estalviar!

  Estudi       Projecte       Instal·lació       Estalvi
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HORITZONTALS: 1.- Imaginarem. Coneix. 2.- Alaba. 
Eloqüència. 3.- Element metàl·lic que no es rovella. 
Mortal. 4.- Llocs on es vetllen els difunts. Còlera. 5.- 
Èpoques. Ensenya. 500 romans. 6.- De Letònia. Terra 
d’oms. Conec. 7.- Matrícula de Lesotho. Racó. Essa. 
8.- La primera vocal de totes. Nom d’un famós brui-
xot. Barra amb la que cuinem els millors pollastres. 
Estava. 9.- Espesses. Illa petita. 10.- Equip de Protec-
ció Individual. Mític president dels Estats Units. Ura-
ni. 11.- Instrument musical de vent. Emperadors de 
Rússia. 

VERTICALS: 1.- Cops al clatell. 2.- El què cap en una 
olla, plural. Enquesta de Població Activa. 3.- Acabat 
de néixer. Mineral preuat de diferents colors. 4.- Tenen 
les cames tortes. Oxigen. 5.- Espanya. Infeccions de 
transmissió sexual. Amper. 6.- Ciutat txeca amb un fa-
mós circuit de motor. Oportunitat. 7.- Riurem en cas-
tellà. Nomen nescio. 8.- Una conjugació llatina. Igual. 
9.-Una terra que té molta molsa. Conjunt de coses. 
10.- Nota musical que no val res. Cries de gossos. 
11.- Ciutat turística de Creta. Sorra. 12.- Un petit aràc-
nid. Sofre. Àstat. Radi. 13.- Tot el què hi cap en un cop 
de pala, plural. Ocells.

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Feina (lletra f + eina)

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Sostre de Catalunya

Les 7 diferències

+ PREPOSICIÓ



PER DONAR UN MILLOR
SERVEI, ARA TAMBÉ

OBRIM ELS DILLUNS!

HORARI DE BOTIGA

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

tarda de17:00h a 20:00h

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

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

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

Recorda!
SERVEI DE TAXI

Sant Julià de Vilatorta

taxisantjulia@hotmail.es
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El concurs

El 1953 Jaume Carrera va crear "Ràdio Sant 
Julià de Vilatorta", una emissora local que 
va comptar amb la implicació i col·laboració 
de molta gent. L'estudi estava situat a can 
Magí i l'antena al capdamunt del  campanar. 
L'emissora va tenir una curta existència d'un 
parell d'anys.

Per què va haver de tancar
"Ràdio Sant Julià de Vilatorta"?

A. Perquè no rebia subvencions.
B. Perquè a la gent del poble no els agradava 

les cançons de la Lola Flores.
C. Fou clausurada per ordre de les autoritats 

franquistes.

SOLUCIÓ DEL NÚMERO ANTERIOR

El rellotge de sol del casal Núria
porta el lema:

B. Totes fereixen, lúltima mata.
Guanyador: Conrad Vilanou

Enhorabona!
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Entre tots els encertants se sortejarà

una magnífica
MONA DE PASQUA

per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Per participar en el concurs
vilatorta Pam a Pam

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

abans de les 12 del migdia
del dijous dia 1 d'abril,

amb les dades següents:

Resposta A, B o C
Nom i cognoms - Edat - Telèfon - Adreça
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Tel. 600 64 20 77
Carrer de Núria, 10

Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com Av. Montserrat, 31 - Sant Jullià de Vilatorta - Tel. 93 812 28 39

FRANKFURT
SANT JULIÀ

Avinguda de Sant Jordi, 19
Tel. 93 131 02 36

SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Vilatorta

Del 1900 al 1956 el pare Manuel Cazador va 
registrar diàriament les dades meteorològiques 
de Sant Julià de Vilatorta al seu laboratori del 
Col·legi d'Orfes. Des del 1986 Meteovilatorta ha 
continuat amb la seva tasca. De totes les enre-
gistrades, la temperatura més baixa ha estat de 
17.1 graus sota zero, el dia 18 de gener de 1914.

El 22 de febrer de 1946, per ordre de Fran-
cisco Franco, el ministre de governació Blas 
Pérez González signava el decret pel qual 
s'aprovava la fusió total dels termes mu-
nicipals de Sant Julià de Vilatorta i Vila-
lleons "para constituir un solo municipio y 
ayuntamiento, con la denominación y capi-
talidad en San Julián de Vilatorta". Es va pu-
blicar en el BOE del 15 de març de 1946 i al 
BOPB del 22 de març de 1946. L'Ajuntament 
de Vilalleons va prendre l'acord de fusió el 
15 de juliol de 1945 i l'Ajuntament de Sant 
Julià ho va fer el 28 de juliol del mateix any.

La dada: -17.1

La data:
22 de febrer de 1946



Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST
NÚMERO
DESTAQUEM:

Vilatorta

La plaça del Marquès de la Quadra es dirà plaça de l'U d'Octubre

El servei de manteniment estrena el primer vehicle elèctric

Nou Pla de mobilitat: participem-hi tots

La Fira del Tupí es reconverteix en Keràmik

Sant Julià i Vilalleons, la millor recollida selectiva d'Osona

On va a parar l'aigua de les clavegueres?

Entrevista a Maneló Suñé

Vivències i experiències d'en "Joanic"

50 anys del primer equip femení de futbol

L'institut Les Margues farà batxillerat

Caramelles a so de cobla per al diumenge de Pasqua


