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Ai... l’estiu! L’olor dels carrers és diferent, la calor ens fa sortir
del cau quan amaina, i el temps sembla que avanci a batzegades: fugim de la rutina i a voltes això ens depassa i en altres ens
fa parlar de vida...
Aprofitem per viure la Festa Major, per tastar el poble, per
conèixer aquell veí a qui no veiem mai, aprofitem per viure... I
per participar de la portada incògnita!
Bona Festa Major, i bon estiu a tota la vilatortina gent!
Joan Carles Rodríguez
alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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La portada
incògnita

#portadavilatorta
Fem-la entre tots

Fem-la entre tots és la proposta participativa que fem arribar
a tots els vilatortins i a les vilatortines per a la portada de la
nostra revista.
Es tracta d'aprofitar la revolució digital i la creativitat de tots i
de totes per immortalitzar els millors moments, els racons més
bonics del nostre poble, la seva gent i tantes coses més que
fan de Sant Julià de Vilatorta un lloc especial.
Les regles del joc són senzilles, només es necessiten:
1.- Ganes de participar
2.- Un compte a Instagram
3.- Penjar-hi fotografies pròpies relacionades
amb Sant Julià de Vilatorta
4.- Etiquetar amb el hashtag #portadavilatorta
La millor imatge l'escollirem entre tothom, i tindrà el privilegi
de ser la portada del proper número de la revista -edició de
Nadal-.
Però, i com ho farem?
Un cop acabat el termini per penjar les fotografies -fins el
30 de setembre- un jurat popular format per diferents persones
del poble n'escollirà les finalistes. A partir d'aquí -des del 15
d’octubre fins l’1 de novembre-, els vilatortins i les vilatortines
sereu els encarregats de triar la fotografia guanyadora, i que
per tant esdevindrà la portada de la propera revista Vilatorta,
votant a través de les xarxes socials.
Que comenci l'espectacle visual!

L’oficina tècnica de l’Ajuntament sofrirà canvis importants en els propers mesos.
Tot i que abans del tancament d’aquesta edició de
Vilatorta no estava emesa
encara la convocatòria, es
preveu convocar dues places: una d’arquitecte/-a (12
hores/setmana) i una d’enginyer/-a municipal (4 hores/
setmana) i celebrar les proves del concurs-oposició el
proper mes de setembre.

La nova bandera
del municipi ja oneja
El dia 1 d'abril passat –diumenge de Pasqua- es va hissar la nova
bandera del municipi al balcó de l'Ajuntament mentre les Caramelles del Roser, la Coral Cants i Rialles i les Caramelles infantils
arrencaven les primeres notes de la cançó amb més càrrega simbòlica de la música vilatortina: el Som Vilatortins. Aquest acte va
ser el colofó de la diada de Pasqua d’aquest 2018.
No es té constància que abans de 1976 onegés cap bandera
del municipi de Sant Julià de Vilatorta al balcó de l’Ajuntament.
Fins aleshores, en festes solemnes i ocasions especials s’hi penjaven la bandera espanyola amb l’àliga de Sant Joan, acompanyada obligatòriament, per la de la Falange i la del Requetè. És
per la diada de Pasqua d’aquell any 1976 quan desapareixen les
banderes del règim franquista i onegen la bandera espanyola, la
bandera catalana i per primera vegada una bandera representativa del poble. L’Ajuntament d’aquella època, presidit per Joan Salvans, va encarregar una bandera de color blau elèctric, en la qual
hi figuraven el castell acompanyat de dos lleons, dins d’un blasó.
Tant l’escut com la bandera d’aquella època no estaven normalitzats ni seguien les convencions heràldiques catalanes, tot i que
els símbols sí que tenien una connotació històrica.
Un cop aprovat l’escut (any 2014) es va iniciar l’expedient
d’aprovació de la bandera del municipi, d’acord amb l’informe
vexil·lològic redactat per l’heraldista Armand de Fluvià. Després
d’un període d’informació pública, el Ple de l’Ajuntament del 25
de setembre de 2017 va aprovar la nova bandera i finalment el
12 de gener de 2018 el DOGC publica la resolució de la Direcció
General d’Administració Local, per la qual es dona conformitat a
l’adopció de la bandera de Sant Julià de Vilatorta i s’inscriu en el
Registre del sector públic local de Catalunya.
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L’Ajuntament
convocarà plaça
d’arquitecte/-a
i d’enginyer/-a
municipal

Nou telèfon
d'atenció al
client de Sorea
Sorea, la companyia que
gestiona la xarxa de distribució d’aigua, ha posat a
disposició dels ciutadans un
nou telèfon gratuït d'atenció
al client per realitzar consultes, gestions i reclamacions.
És el 900 405 070 en horari
de 8 del matí a 9 del vespre,
de dilluns a divendres. Sorea
continua atenent personalment les consultes i gestions
cada primer dijous de mes
de 12,30 a 14 h, a les oficines de l'Ajuntament.
La resta de canals de contacte continuen igual que fins
ara: Telèfon d'incidències i
avaries a la xarxa: 900 304
070 (disponible les 24 hores
del dia, els 365 dies de l'any).
Telèfon per informar lectures:
900 816 101 (de dilluns a divendres, de 8 del matí a 9 del
vespre). A l'apartat "Contacta" de l'oficina virtual.
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L'Ajuntament
se suma al dia
internacional
contra l'homofòbia,
lesbofòbia
i transfòbia

Joan Soler

Cristina Solà

Joan Soler renúncia al càrrec
de regidor de l'Ajuntament
Joan Soler Riera va presentar la renuncia a l’acta de regidor en
el ple ordinari del dia 26 de març. Joan Soler ha estat regidor del
grup municipal del PDeCat a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta durant tres anys, concretament des de les eleccions municipal del maig de 2015, quan va sortir escollit anant de número
dos de l’esmentada candidatura. En el seu comiat Joan Soler
va explicar que quan et presentes a unes eleccions l’objectiu és
treballar pel poble i que la seva experiència no ha estat atractiva
perquè la majoria de l’actual equip de govern no li ha permès i
no el motiva la simple assistència al Ple un cop cada tres mesos.
Soler va manifestar que no va presentar la renúncia abans per la
situació política del país i calia mantenir-se ferms i col·laborar,
des de l’Ajuntament, amb el que fos possible. Va dir que la seva
intenció és treballar per al poble des de fora de la institució i va
donar les gràcies al seu company d’equip, Jaume Miravet.
Per la seva part l’alcalde li va donar les gràcies per la dedicació
d’aquests anys i li va recordar que una bona oposició millora
el govern, malgrat ser una tasca en ocasions desagraïda. Joan
Carles Rodríguez va agrair la implicació dels regidors de l’oposició en temes crucials que s’han tractat conjuntament com per
exemple el canvi de sistema en la recollida de residus.

Cristina Solà, nova regidora
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Cristina Solà Menció va prendre possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en la sessió del Ple
extraordinari del dia 17 de maig passat, en substitució de Joan
Riera. Cristina Solà era la núm. 3 de la candidatura del PDeCat
a les eleccions municipals del 2015. En l’acte de la presa de
possessió l’alcalde li va donar la benvinguda i li va desitjar molta
sort i encerts en aquesta nova etapa.
Cristina Solà té 52 anys, és llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona i treballa en el departament de qualitat
d'una empresa agroalimentària.

El 17 de maig passat es va
commemorar el Dia Internacional contra l’Homofòbia
i Transfòbia. Aquesta data
coincideix amb l’eliminació el
1990 de les llistes de malalties mentals per part de l’Assemblea General de l'OMS
de l’homosexualitat. Un any
més l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es va solidaritzar amb la causa i va penjar
la bandera de l’arc iris, que
representa la lluita d'aquests
col·lectius contra les discriminacions que pateixen.

Aprovada una moció
en suport a les
víctimes d'agressions
sexuals
El Ple del 18 de juny va aprovar per unanimitat una moció
per la defensa dels drets de
les dones víctimes d'agressions sexuals, en el qual l'Ajuntament hi manifesta el seu
suport. En el document es
fa explicit el rebuig a la sentència del conegut cas de "la
Manada" perquè considera el
delicte d'agressió sexual i obvia que es produís cap tipus
d'intimidació ni violència. La
consideració d'abús sexual
dels fets és un greuge cap a
totes les dones i suposa una
legitimació de la violació que
situa en una posició de total
desempara a totes les dones
que pateixen aquest tipus
d'agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit
a la seva vivència.

El 25 de febrer de 2016 es va
signar el conveni laboral de
l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta. Mai fins ara l’Ajuntament havia tingut cap tipus de
conveni laboral. El que es va
aprovar l’any 2016 afecta les
persones laborals de la plantilla.
El nou conveni ha estat un
eina per garantir un tracte
més equitatiu als membres
de la plantilla. Regula les condicions de treball (jornada,
calendari, descansos, vacances...), els permisos i llicències (els permisos retribuïts, les
llicències, les reduccions de
jornada, les excedències...), la
seguretat i salut laboral, el règim disciplinari i, finalment, fa
èmfasi en polítiques d’igualtat
i no discriminació per raó de
gènere.
El nou conveni ha suposat
un avenç en les condicions
del personal laboral, quelcom
que l’equip de govern valo-
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El nou conveni laboral de la plantilla
municipal continua el seu desplegament

Manel Morató, Francesc Hervias, Joan Carles Rodríguez i Santi Godayol,
en l'acte de signatura del conveni el febrer de 2016

ra molt positivament, perquè
permet a la plantilla una major
conciliació de la vida familiar
i laboral. Enguany també s’ha
iniciat l’aplicació de calendaris laborals a tots els serveis,
per contribuir a una major
planificació i organització del
treball.
També el Ple del passat 26
de març de 2018 va aprovar
l’equiparació del personal
funcionari i laboral pel que fa a
dies de vacances addicionals
per antiguitat.
El conveni, que fou nego-

ciat en el seu moment per
part de Comissions Obreres
(CCOO) pel delegat sindical,
Santi Godayol, per l'assessor
de CCOO al territori, Manel
Morató; i per part de l’Ajuntament pel regidor d’Hisenda,
Francesc Hervias, amb el suport de Diputació de Barcelona; ha estat sempre ben valorat per les dues parts. CCOO
considerava l’any 2016 una
gran notícia dotar de conveni
a un ajuntament que fins ara
no tenia un pacte de condicions laborals.

Adjudicat a Tac Osona el servei de jardineria
La Junta de Govern Local del 24 d'abril passat va acordar adjudicar novament a l’entitat Fundació Privada Tac Osona el contracte de servei de manteniment, de neteja i de jardineria de zones
verdes i mobiliari urbà de tot el municipi de Sant Julià de Vilatorta. Aquest és un dels contractes importants que fa l’Ajuntament:
inclou la neteja i la jardineria de les zones verdes públiques i de
determinats equipaments; i parterres, jardineres, arbrat i encintat
de voreres dels vials de tot el municipi. També inclou el manteniment de tot el mobiliari urbà. L’inici de la vigència del contracte
és a 1 de juny de 2018 amb una durada de 2 anys prorrogables
a un màxim de 4 i un valor estimat total de 281.157€, sense IVA
(és a dir 70.289€ anuals). Per decidir a quina empresa s’adjudicaria el contracte, l’Ajuntament va iniciar un procediment obert on
només es podien presentar els centres especials de treball o les
empreses d’inserció, regulades a la Llei 44/2007.
Tac Osona forma part de l’Associació Sant Tomàs-PARMO,
una entitat sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública, no
governamental i no confessional, que col·labora amb les administracions i les institucions públiques i privades. La seva missió
és “millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual i de les seves famílies a la comarca d’Osona”.
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Aprovades inicialment 14 esmenes i aclariments del Pla urbanístic
El Ple de l’Ajuntament del 18
de juny passat va aprovar
per unanimitat la modificació
número 5 del Pla urbanístic.
Aquesta modificació comprèn
14 esmenes i aclariments de
l’actual pla urbanístic, que podien donar lloc a confusions.
En general es tracta de petites
modificacions, la majoria esmenes d’errors de l’actual text
legal del POUM.
Els canvis afecten a aspectes molt variats del POUM:
des de la separació de les
piscines, a les edificacions
auxiliars, passant per adequar el màxim pendent de
coberta al codi tècnic de
l’edificació, la correcta grafia
de sectors urbanístics o corregir l’omissió d’El bosc del

Quer en el catàleg de masies, etc.
L’Ajuntament,
conscient
que les modificacions urbanístiques, per petites que siguin, poden afectar interessos
particulars, convida tothom a
consultar aquesta modificació número 5 del POUM. El
text aprovat, que ara entrarà a examen de la Comissió
d’Urbanisme de la Catalunya
Central, és consultable per
tothom al web www.vilatorta.
cat, menú “Informació oficial”, opció “Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal”.
Així mateix, l’Ajuntament
posa els seus serveis tècnics
a la disposició de tothom per
resoldre dubtes i oferir tots els
aclariments necessaris.

Aquest estiu es farà
el canvi de gas a cada casa

Nova licitació
dels vestidors
de la zona
esportiva

Tot i que Gas Natural encara no ho podia assegurar del tot, en
tancar-se aquesta edició de Vilatorta la companyia treballava amb
l’objectiu de fer arribar el gas natural a finals d’aquest juliol al nostre municipi. Per tant, a les cases deixarà d’arribar el Gas Liquat
del Petroli (GLP) actual i es començarà a subministrar gas natural.
Aquest canvi de combustible, anomenat “transformació”, implica
que a cada habitatge hauran d’entrar tècnics per fer que tots els
aparells de gas funcionin amb gas natural, no amb GLP com fins
ara. Les adaptacions que ens facin a casa van a compte de la
companyia i són totalment gratuïtes. Recordeu que Gas Natural
Distribución ha canviat de nom i ara es diu Nedgia.
Tots els clients haureu de rebre tres visites: 1a visita: de l’empresa ICISA, que ha fet el cens dels aparells de cada casa i detecta
possibles defectes en les instal·lacions, telèfon 681 227 292; 2a
visita: de l’empresa TECENAP, que només entrarà al domicili en
cas que calgui corregir defectes trobats en la instal·lació del client,
telèfon 93 350 60 08 i per urgències mòbil 619 766 729. La 3a visita
i última torna a ser ICISA i es fa el dia que hi ha el canvi de combustible a l'habitatge. Si us han deixat un paper a casa, si us plau,
truqueu a aquests telèfons per concertar visita al vostre domicili.
Tot i que l’empresa Gas Natural creia que faria la transformació el
febrer passat, la canonada que portarà gas natural des de Santa Eugènia de Berga encara no estava completa. Faltava el tram que ha de
travessar la C-25 per una rasa soterrada en el camp del Casal, sobre
el fals túnel. El permís administratiu era complex i ha demorat l’obra.
Com que la transformació serà per sectors, Nedgia ha hagut
d’instal·lar a via pública noves vàlvules per la xarxa de gas.

Després
que
l’empresa
Axis Patrimoni fos incapaç
d'avançar en la construcció
de l’edifici dels nous vestidors, l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta va resoldre
el contracte que tenia amb
aquesta societat i va reclamar-li 119.312,88 € per tots
els danys i perjudicis causats
per incompliment de contracte.
En el Ple del 17 de maig
passat es va acordar iniciar
un nou procediment de licitació, en el qual finalment cap
empresa ha presentat oferta.
La nova licitació ha quedat
deserta, segurament a causa
del conflicte previ amb Axis
patrimoni. En tot cas l’Ajuntament ja ha iniciat un procediment negociat per trobar nou
adjudicatari.

Els veïns d’habitatges disseminats i residents de cap de
setmana ja disposen d’una
targeta d’identificació personalitzada per accedir a l’Àrea
d’aportació de residus. Durant
un període de temps l’equipament va romandre obert i tothom podia fer-ne ús, cosa que
com s’havia previst va acabar
generant abocaments incontrolats a l’àrea. Algunes persones han deixat tota mena
de deixalles fora del recinte.
Per aquest motiu, s’han instal·lat càmeres de vigilància a
l’entorn i a l’interior de l’àrea
d’aportació. I una nova mesura: des del 18 de juny passat
la porta del recinte només es
pot obrir amb targeta, perquè
l’àrea sigui d’ús exclusiu per
als disseminats que no estan

dins la zona de recollida del
sistema porta a porta i pels
residents de cap de setmana
que no poden treure les deixalles els dies d’entre setmana.
Durant el període que l’àrea
ha romàs oberta, en ocasions
un agent cívic ha informat i
ajudat als usuaris a posar cada
residu en el contenidor corresponent. Aquesta mesura ha

casa de la vila

L’Àrea d'aportació de residus s’obre amb targeta

estat un servei complementari
per facilitar la implantació i coneixença del nou sistema de
recollida.
L’Ajuntament també ha decidit que donarà autoritzacions temporals per accedir a
l’àrea a les famílies del municipi quan per algun cas justificat
necessitin fer ús dels contenidors de l’àrea d’aportació.

El servei de
recollida de verd:
millor que abans!
Sabíeu que amb la recollida
porta a porta es pot posar la
gespa i les fulles del jardí dins
el contenidor de l’orgànica? Si
cal podeu demanar a l’Ajuntament un contenidor més gran:
de 120 L o de 240 L, a canvi
d’una fiança de 20 euros. Si
ja l’heu demanat i no el teniu
és perquè el fabricant ens els
lliura a poc a poc. Aquests
contenidors només es poden treure amb l’orgànica: dimarts, dijous i diumenge.
La recollida de branques i
altres restes de jardí es fa el
primer dilluns de mes, durant
tot l’any.
Aquesta recollida que la fa
TAC Osona ha passat a ser
mensual perquè està destinada a recollir només les restes
de jardí que no caben en els
contenidors d'orgànica.

Robatori de flors dels
espais i parcs públics
Malgrat advertiments anteriors, aquesta temporada el municipi
ha tornat a patir robatoris de flors de les jardineres i dels parterres dels parcs públics. Aquesta manca d’incivisme denota un nul
respecte cap a tot allò públic, que és de tots, i per això mereix
la major consideració. Malmetre els espais públics és fer mal a
tothom. Demanem a la població que si té qualsevol dada sobre
els possibles autors de robatori de flors es posi en contacte amb
el Servei de Vigilància Municipal. Telèfon 93 812 27 60 - Mòbil
665 767 793.
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L'Ajuntament renova el Segell Infoparticipa 2017
La primera tinent d’alcalde i
regidora d'Educació i Voluntariat, Cristina Suñén, va recollir el Segell Infoparticipa en
una cerimònia celebrada a la
Sala d’Actes del Rectorat de
la Universitat Autònoma de
Barcelona el 25 d’abril passat.
En aquesta cinquena edició
s’han guardonat 92 ajuntaments i s’ha donat una menció a 3 municipis, s’ha premiat a 4 consells comarcals, se
n’han mencionat 2 més i s’han
premiat 3 diputacions. En
un context de més exigència
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta ha obtingut una puntuació del 94,23%. Aquests
guardons valoren 52 indicadors amb l’objectiu de fomentar la transparència i la qualitat
de la informació que donen les
administracions locals.

Cristina Suñen rebent el diploma del Segell Infoparticipa 2017

L'Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta rep aquesta distinció per tercer any consecutiu
conscient que ha de continuar
treballant en la transparència i
en el govern obert per una millora continua.
Aquest segell de qualitat es
basa en els resultats de l'avaluació de la informació que es
publica als webs de les administracions públiques, avaluen

les pàgines dels ajuntaments.
En concret, s’analitza si la informació publicada facilita que
qualsevol ciutadà o ciutadana
tingui coneixement sobre qui
són els representats polítics
del municipi, com es gestionen
els recursos col·lectius i quines
formes de participació posen
al seu abast i, més enllà d’això, es valora que la informació
sigui fàcilment localitzable.

Infovilatorta app: una aplicació al mòbil per seguir la Festa Major
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L’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta i l’empresa 2click
online technologies llencen en
període de prova Infovilatorta
app, una aplicació gratuïta per
iOS i Android. Es tracta, inicialment, de poder seguir amb
el mòbil tots els actes de la
Festa Major.
Més endavant es preveu
que l’aplicació inclogui tota
l’agenda d’esdeveniments del
municipi, i que ofereixi altres
serveis. El seu funcionament
és molt senzill: d'entrada escollim un dia de la Festa Major
i dins d'aquest l'esdeveniment
el que ens interessi. Infovilatorta app ens informarà del
lloc, l'hora, l'entitat organitzadora, a més d'oferir una breu
descripció i un mapa interactiu que ens hi portarà.
Aquesta app ha estat desenvolupada per 2click online
technologies, una empresa
jove nascuda al nostre poble

que ens pot oferir una gran
quantitat de serveis relacionats amb les noves tecnologies, la digitalització als diferents àmbits i el món 2.0. Per
conèixer una mica més la seva

activitat us animem a visitar la
seva pàgina web www.2click.
online.
Us convidem a remenar i
provar Infovilatorta app durant
la Festa Major d'enguany.

Les piscines municipals van
inaugurar la temporada de
banys el dissabte 16 de juny
passat en horari de les 10 a
2/4 de 8 de la tarda.
Els preus dels abonaments
continuen sent els mateixos
des de fa ja unes quantes
temporades. El preu de l’entrada dels dies laborables es
manté a 5€ i la dels festius
a 6€. Els abonaments es fan
de manera informatitzada a
les oficines de l’Ajuntament i
els preus són: empadronats,
30€; empadronats amb família nombrosa, 18€/ persona; no empadronats, 75€; no
empadronats amb habitatge
al municipi, 52,5€/ persona;
no empadronats amb família nombrosa, 45€/ persona;
no empadronats amb família
nombrosa i amb habitatge al
municipi, 33€/ persona. Tenen l’abonament gratuït els

minusvàlids, menors de 3
anys i majors de 65 anys empadronats o amb habitatge
al municipi. Per a l’expedició
dels abonaments és obligatori portar una fotografia de
cada persona, mida carnet i
en color; DNI original; per als
abonaments de família nombrosa i família monoparental
cal portar el DNI original i el
carnet de família nombrosa o
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Les piscines municipals, en plena temporada

monoparental vigent. No són
vàlids carnets d’altres temporades ni fotocòpies.
Enguany també es fan cursets de natació i sessions
d’aquagym.
Veniu a les piscines municipals! També veureu novetats en l’enjardinat, sobretot a
l’antiga zona dels pollancres,
on s’ha tret l’arbrat i s’ha fet
nou el parterre.

La Flama del Canigó i les fogueres de Sant Joan
Del cim del Canigó ens va arribar, un any més, la llama per
encendre les fogueres de Sant
Joan de tot el país. També les
de Sant Julià i de Vilalleons.
Una flama que enguany va
ser visualitzada amb el tupí de
ferro gegant posat sobre una
plataforma-remolc. Després
de rebre la Caravana de la Flama, al trencant de la carretera
de Vilalleons amb la de Santa
Eugènia la comitiva va portar
la flama fins a Vilalleons primer
i al parc de les Set Fonts després. En les seves paraules de
benvinguda Joan Carles Rodríguez va tenir un record pels
presos polítics i exiliats. La
Marina del poble d'Elna -Catalunya Nord- va llegir el manifest redactat per Jordi Cuixart,
president d'Òmnium Cultural.
Posteriorment cinc torxes van
encendre les fogueres.
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35a Caminada popular de les Guilleries
474 caminants varen fer els
15,81 quilòmetres de la Caminada Popular de les Guilleries
del 20 de maig passat. Com a
novetat d’enguany els menors
de 12 anys tenien la inscripció
gratuïta. El fet de ploure molts
dies seguit i en escaure’s que
l’endemà era el dilluns de la
segona Pasqua va fer que
minvés una mica el nombre
d’inscrits, respecte l’any anterior. Els trams inèdits d’aquesta edició han estat un petit
corriol que va de les envistes
de Sant Llorenç al camí de la
miranda i el que mena de la
Font de la Riera fins a dalt de
la carena passant per les runes
de la desapareguda casa de
la Riera i l’antiga era, vorejant
una feixa. Els punts d’avituallament estaven situats al poblat ibèric de Puigcastellet, al
Coll de Portell i a la casilla de
Romegats, on s’oferia aigua,
iogurts, batuts de cacau, galetes i taronges als participants.
Com és habitual a l’era de la

Josep M. Bassas

masia de Torrents del Prat hi
havia el punt d’esmorzar amb
entrepans de botifarra, cansalada i formatge i aigua, refrescos i porrons de vi. Cal destacar que en les últimes edicions
de la caminada també s’hi pot
trobar pa especial per a celíacs. Tots els caminadors van
ser obsequiats amb el tupí envernissat de verd festuc, el segon de la col·lecció.
La pregunta del concurs de
la caminada demanava la tribu

Moviment demogràfic
Entre el 16 de març i el 20 de juny
Naixements

Èlia Vila Mauri
Guerau Martínez Serra
Laia Pol Vila
Dàlia Bosch Farrerons
Nil Guix Portet

09/05/2018
24/05/2018
29/05/2018
01/06/2018
19/06/2018

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions

Teresa Franch Godayol (85)
Remei Codina Serrano (87)
Salvador Spinola Garcia (74)
Mercè Casellas Rifà (85)

20/03/2018
26/03/2018
30/03/2018
12/04/2018

Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris
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Jordi Portet

Altes padró 28
Baixes padró 23
Naixements 5
Defuncions
4
Habitants a 20 de juny de 2018: 3.141
(1.545 homes i 1.596 dones)

David Corrons

que habitava al poblat ibèric
de Puigcastellet, el nom correcte era “els Ausetans”. Les
altres dues opcions, “Indigets”
i “Ceretans”, eren incorrectes.
Un plafó explicatiu situat en el
mateix indret informava i donava pistes sobre la qüestió proposada. Josep M. Bassas, Jordi Portet i David Corrons foren
els guanyadors del sorteig del
concurs que tenia com a premis uns bastons de caminar, un
pulsòmetre i un llum frontal.

Sant Julià també és
"Osona Territori Camper"
Osona aposta pel turisme d’autocaravanes.
A principis de juny es va donar el tret de
sortida al projecte “Osona, Territori camper”, una iniciativa d’Osona Turisme del
Consell Comarcal que ha comptat amb el
suport de la Direcció General de Turisme de
la Generalitat de Catalunya.
El projecte global ha suposat una inversió de 491.893,83 euros, i ha estat finançat
en part per una subvenció de Plans de Foment i amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona en la senyalització de les àrees. Es projecte es va iniciar el 2015 passat i
consta de 12 àrees en total. Hi ha 10 noves
zones a Centelles, L’Esquirol–Cantonigròs,
Les Masies de Voltregà, Manlleu, Prats de
Lluçanès, Rupit, Sant Pere de Torelló, Torelló, Vilanova de Sau i Sant Julià de Vilatorta;
i l’ampliació de 2 àrees ja existents a Vic i a
Viladrau.

Del 4 al 10 de juny passat es
va celebrar la primera edició de la Setmana de la Gent
Gran, un nou projecte destinat a les persones del municipi més grans de 65 anys.
Les activitats programades
foren diverses i variades, des
de tallers d’ornamentar torratxes fins a la projecció de
la pel·lícula “Hotel Marigold”,
passant per un taller de cuina
amb tast, un altre de balls en
línia, xerrades sobre seguretat
i sobre el document d’últimes
voluntats i una excursió al màgic món del tren. El dilluns i el

divendres foren dos dies de
jornades de portes obertes a
l’Espai Activa’t. Tot i que calia
inscripció prèvia en algunes
activitats, totes foren gratuïtes
i es feren entre l’Espai Activa’t, el Casal d’Avis i l’Aula de
Cultura.
Com a colofó final el diumenge 10 de juny es va celebrar el 23è Homenatge a
la Vellesa amb la presència
de 38 avis i àvies del municipi, de més 80 anys. Enguany
aquest acte va tenir un petit
canvi d’ordre en la programació habitual: la interpreta-
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La 1a edició de la Setmana de la Gent Gran

ció musical dels alumnes de
l’Aula de Música es va fer a
la sortida de missa, abans
del dinar de germanor. El mal
temps va fer que aquesta actuació i l’acte de benvinguda
s’haguessin de fer a l’Aula de
Cultura. La Missa, oficiada
per mossèn Jaume Reixach,
va ser cantada per la Coral
Cants i Rialles i el sobretaula va ser amenitzat pel poeta Anton Carrera i pel tenor
Josep Albert, que va interpretar un recull de les millors
romances de la història de la
sarsuela.

Una Diada de Sant Jordi molt participativa
El 23 d’abril Sant Julià de Vilatorta va celebrar amb diversos actes la diada del patró
de Catalunya. A més de les
parades de llibres i roses que
les entitats i establiments van
treure al carrer, es va fer la
segona edició de “Estenem
poesia” un espai efímer on la
gent podia llegir i agafar els
poemes seleccionats de 54
d’autors catalans. D’autors
locals n’hi havia d’Anton Carrera, Francesc Orenes, Noemí Morral i Ramon Boixeda.
Enguany aquesta proposta,
que es fruit de l’acord entre
l’Ajuntament i Òmnium Cultural, es va fer sota la pèrgola
de la plaça de Catalunya. A la

tarda es van organitzar tallers
infantils per fer roses de paper, un drac i un tercer taller
de maquillatge fantàstic. A ca
l’Anglada es va poder visitar

l’exposició “A l’abril cada paraula val per mil”, una mostra
dels cartells editats pel Consorci de Normalització Lingüística.
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“Cantem Junts” reuneix
alumnes de cinc pobles

L'Aula de Música
prepara el proper curs
L’Aula de Música de Sant Julià
de Vilatorta és un centre de titularitat municipal, impulsat per
l'Ajuntament i associat a l'Escola
de música de Vic (EMVIC) de la
Fundació l'Atlàntida que té vocació d'agent educatiu en la cohesió
i dinamització social i cultural del
seu entorn de la qualitat i la millora permanents.
El període d’inscripció pel curs
2018 – 2019 està obert fins al mes
de juliol i per més informació o atenció personalitzada podeu contactar
amb nosaltres a emvic@emvic.cat
Els horaris pel proper curs seran:
Tallers:
- Coneix la música per a nadons
de 0 a 36 mesos.
- Sensibilització musical
per a 4 i 5 anys
els dijous a les 17.15h.
- Llenguatge musical i cant coral
a partir de 6 anys.
- Classes d’instrument
a partir de 7 anys.
Primer.
- Tallers: dimarts a les 17.15h (30’)
- Llenguatge musical:
dimarts a les 17.45h (60’)
- Cant coral: dijous a les 18.15h (45’)
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814 alumnes de Primària van participar el divendres 20
d’abril a la cantata “Cantem junts” a Santa Eugènia de Berga. Amb el títol “Viatge al cor dels musicals” la cantata va
fer un repàs a grans obres de tots els temps: des de Mari
Poppins fins a Mar i cel passant pels Miserables, Cats, el
Mag d'Oz, el Rei Lleó i La Bella i la Bèstia, entre d’altres.
Les escoles participants d’aquesta tercera edició van ser
Sant Marc, de Calldetenes; Mossèn Cinto, de Folgueroles;
Bellpuig i el Roser, de Sant Julià de Vilatorta; Jacint Verdaguer, de Santa Eugènia de Berga i l'escola de Vilanova
de Sau. L’acte és organitzat pels ajuntaments i les escoles
d’aquests municipis i compten amb la col·laboració del de
Tavèrnoles. Buia Reixach és la directora d’aquest projecte
que es fa cada dos anys i que va arrencar el 2014 a Sant Julià i va continuar el 2016 a Folgueroles. Els equips de mestres de música van fer la selecció de temes i en aquesta
ocasió hi han participat l’Andrea Alfredo, com a narradora i
Franco Molinari, Pep Solà i Guillem Soler músics. La direcció artística va anar a càrrec de Toni Font-Mir. L'acte es va
fer al camp de futbol i va acollir unes 2.000 persones.

Segon.
- Llenguatge musical:
dimarts a les 18.45h (60’)
- Cant coral: dijous a les 18.15h (45’)
Tercer.
- Llenguatge musical:
dijous a les 18.15h (60’)
- Cant coral: dijous a les 19.15h (45’)
Quart.
- Llenguatge musical:
dimarts 18.15h (60’)
- Cant coral: dijous a les 19.15h (45’)
Cinquè.
- Llenguatge musical:
dimarts a les 17.15h (60’)
Sisè.
- Llenguatge musical:
dimarts a les 19.15h (60’)

Les V Jornades de l’Aeròdrom de Vilatorta arrencaven
l’1 de juny a l’Arxiu Comarcal
d’Osona, allargant-se fins al
15 de juny a Sant Julià de Vilatorta, desprès visitar els tres
municipis que durant aquestes cinc edicions han format
part d’aquest projecte.
Les jornades d’enguany
han presentat diverses novetats, la primera de les quals
va ser un acte d’inauguració
i presentació a l’Arxiu Comarcal d’Osona. Un espai que
es va poder utilitzar gràcies
a la col·laboració del Consell
Comarcal, amb l’objectiu de
donar més rellevància a l’acte que també va comptar amb
la presència del director de
Memorial Democràtic, Plàcid
García-Planas. L’acte inaugural també va comptar amb representants dels ajuntaments
de Sant Julià de Vilatorta,
Calldetenes i Santa Eugènia
de Berga. L’esdeveniment el
va completar Miquel Erra, autor del llibre Els camps d’Aviació a Osona amb la presentació d’un recull de fotografies
inèdites de la Aeròdrom de Vic
L’acte inaugural va donar
pas a una visita guiada a l’aeròdrom que va tenir lloc el
dissabte al matí a la plaça de
l’Ajuntament de Calldetenes
com a punt de partida i amb
el guiatge de Miquel Erra, un
dels principals impulsors de la
recuperació de l’Aeròdrom de
Vilatorta.
El mateix dissabte a la tarda, l’activitat es va traslladar
a Santa Eugènia de Berga on
el públic va poder gaudir de la
presentació del llibre "El Infierno y sus puertas", una obra
de Pepe Sedano que s’ha
convertit en un text de referència pel què fa a la investigació de l’Holocaust.
Diumenge els actes van

continuar a Calldetenes on
David Garcia Algilada i Aleix
Guàrdia, del Grup de Recerca
dels Aeròdroms Gironins, van
presentar els resultats del seu
estudi al voltant dels aeròdroms republicans de Girona.
La 5a edició de les Jornades de l’Aeròdrom va acabar
divendres 15 de juny a Sant
Julià de Vilatorta, amb la conferència de Jordi Siracusa,
autor del llibre "Pingüinos en
Paris, bajo dos tricolores" que
recull la història dels soldats
republicans de La Nueve que
el 1944 van alliberar París de
la ocupació alemanya en el

transcurs de la II Guerra Mundial. La memòria dels soldats
republicans implicats en la
Segona Guerra Mundial, va
servir com a cloenda d’una
nova edició de les jornades
de la Aeròdrom de Vilatorta
que, una vegada més, van tenir una bona acollida entre el
públic més interessat en la recuperació de la nostra història
recent. Des de Meteovilatorta, entitat impulsora d’aquest
projecte, volem agrair la implicació dels tres ajuntaments i
de tots els voluntaris i col·laboradors que han fet possible
aquestes cinc edicions.
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La 5a edició de les Jornades de l'Aeròdrom Vilatorta
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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

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

MIRALLS
ALUMINIS
PVC
MAMPARES DE BANY I DUTXA
(amb mides especials)
CORTINES (enrotllables, screen)
MOSQUITERES
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Un Ou com balla
passat per aigua

Papers de teatre és la sisena de les exposicions virtuals de la Xarxa d’Arxius Municipals
de la Diputació de Barcelona, i com el nom indica recull papers, papers de teatre. El teatre
és un art efímer que només podem recordar,
evocar i estudiar si recollim i preservem tota
una sèrie de documents que queden quan ja
ha acabat la funció: els programes de mà, els
cartells, les fotografies, els esbossos de les
escenografies i del vestuari, els contractes,
les crítiques..., i per tant, exposicions com la
que presentem són imprescindibles per mantenir viva la memòria de les arts escèniques
del nostre país.
S’hi poden comptar 132 documents que
mostren l’activitat teatral de 36 municipis,
entre els quals Sant Julià de Vilatorta que
hi aporta tres documents -la publicació de
l’obra de teatre “Lo mas Ferre”, dedicada per
l’autor, Ramon Vila, al Círcol Vilatortense, al
1901; un talonari d’entrades de la Societat
Agrupació Vilatortina, del 1940 i el cartell de la
representació de l’obra “El fill del Sr. Gold” del
1949-. Els documents evoquen i ens mostren
la potència del teatre amateur que a Catalunya ha tingut i té encara molta força i qualitat i que va nodrir sobretot durant la primera
meitat del segle XX el teatre català de bons
professionals.
Aquesta és la cinquena exposició virtual que
es nodreix de documents de l’arxiu municipal
de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. Les anteriors foren: Empremtes del primer estiueig, La
Festa Major, Uns altres refugiats i L’obra de la
Mancomunitat als municipis.
Totes aquestes exposicions virtuals de la Diputació de Barcelona les podeu veure a l'adreça web següent:
diba.cat/web/exposicions/exposicions-virtuals

Amb motiu de la Diada de Corpus, el diumenge 3 de juny Terra de Tupinots va tornar a muntar l’Ou com balla a la plaça Major. Per aquesta
ocasió es va instal·lar un brollador amb un peu
més estilitzat i enrotllat d’una cinta de color
groc en solidaritat amb el presos polítics i exiliats. Unes catifes de gespa verda, d'escorça i
de flors de saüquer envoltaven l’estany central,
emmarcat per uns petits trams de tanques de
fusta guarnides amb branques de flors a mode
d’enfiladisses. Quatre caderneres de mòbils de
fusta penjades d’unes barnilles completaven
l’espai i feien el conjunt més artístic. Malgrat que
va ploure a estones, sobretot a l’hora de sortida
de la missa de les comunions, no va impedir que
el muntatge funcionés durant tot el dia.

poble

Sant Julià de Vilatorta
participa en l'exposició
"Papers de teatre"

Continua obert el període de
sol·licitud de subvencions
per a les entitats locals
Les entitats sense afany de lucre en els àmbits de la cultura, educació, esports, joventut
i benestar poden sol·licitar la subvenció anual
de l’Ajuntament fins el dia 31 de juliol. Aquesta
convocatòria fa referència a les activitats que
les entitats hagin realitzat durant l’any 2017.
Cal destacar que l’any passat es va introduir el
supòsit que si alguna entitat acumula superàvit
d’exercicis anteriors i la tendència sigui a l’alça,
s’aplica una reducció en l’import de la subvenció
resultant de la puntuació que obtingui, equivalent al
20%, quantitat que serà distribuïda entre les altres
entitats. Aquesta mesura té objectiu d’incentivar el
dinamisme i perquè les entitats ajustin la sol·licitud
de subvenció a les seves necessitats reals.
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Més de 200 persones
a l'Aplec de Sant Ponç

El divendres dia 11 de maig es va fer el tradicional Aplec de Sant Ponç, també anomenat
l’Aplec del Pa pel costum que tenen els propietaris de Puigsech de donar pa a tots els
assistents el dia de commemoració del Sant.
Després de molts dies de pluja, aquell
dia el sol va lluir des de bon matí. La creença popular diu que si plou per Sant Ponç
plou quaranta dies seguits. Aquest any
però, sembla que el sant va treballar més
del compte perquè hi va haver un episodi de
pluges persistents des de l’hivern passat i
van continuar després de la diada del sant.
A primera hora del matí una bona colla
d’assidus parroquians i els alumnes de 3r
i 4t de l’escola Bellpuig i del col·legi el Roser van fer cap a Puigsech per assistir a la
benedicció del terme i a la missa oficiada
per mossèn Jaume Reixach, que va acabar
amb el cant d’unes estrofes dels goigs de
Sant Ponç. Seguidament, a l’entrada de la
casa, es va fer la benedicció dels panets
que es van donar a tots els assistents mentre passaven per la porta petita del jardí per
anar fins a l’era on els esperava una llarga
taula, sota un carpa, on hi havia tomàquets
i oli per sucar. Des de fa uns anys també es
dona un tall de fuet. Després d’esmorzar es
va cloure l’acte i tothom va fer el camí de
tornada.
La família Sitjar de Togores Calvo fa extensiu el seu agraïment a totes les persones que assistiren a l’Aplec i especialment
a les escoles de Sant Julià per permetre
que els seus alumnes coneguin i visquin
una de les tradicions més antigues del municipi, així com als seus masovers, la Mercè i en Marc, i a l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta per la recuperació, el suport i
promoció de l’acte.

La fundació Pau Costa
dona nou quadres
als Bombers
de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat han rebut de la Fundació Pau Costa una donació de nou quadres en
reconeixement a la seva tasca. Es tracta de nou
còpies del quadre "Distensió d'equip" de l'artista i
dibuixant Josep Serra, amb el qual ha volgut fugir
dels tòpics d'heroïcitat i elitisme per "humanitzar"
el treball dels bombers del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF). Tot i que l'artista ja havia dibuixat
sobre la temàtica dels incendis, va ser arran de
les històries narrades pels bombers a Horta de
Sant Joan que va créixer el seu interès per la feina que fa aquest col·lectiu. Les obres s'exposaran
a les dependències que tenen les unitats GRAF
als parcs de Bombers de Girona, la Pera, Lleida, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Móra
d'Ebre, Reus i Tremp.
La Fundació Pau Costa va néixer el gener de
2011 amb la voluntat de divulgar coneixements
entorn l'ecologia del foc i la gestió d'incendis
forestals, des de l'àmbit tècnic i de recerca, posant-los a l'abast del món operatiu i de la societat
en general. Pau Costa, bomber de Sant Julià de
Vilatorta, va ser un dels cinc bombers del GRAF
que van perdre la vida a l'incendi d'Horta de Sant
Joan el juliol de 2009.
Amb un objectiu divulgatiu i artístic, el fons Art&Fire recull la interpretació de diferents artistes
sobre els incendis forestals. L'entrega es va fer el
dijous 7 de juny a la seu del departament d'Interior, a Barcelona, i va comptar amb l'assistència de
representants d'ambdues institucions.

poble

Primavera teatral a Vilatorta

De manera improvisada questa
primavera passada es van programar quatre propostes de
teatre d’estil divers.
La primera va ser l’obra “Per
art de màgia” dirigida per David Coll, amb guió de Xevi Font
i amb l’actuació d'Albert Salarich, Àlex Sánchez, Valentí
Martin i Eli Llauradó. Es va estrenar el diumenge 25 de març,
al Saló Catalunya i l’entrada va
ser gratuïta.
La va segona proposta va
ser “El mètode Grönholm", de
Jordi Galzeran, interpretada
i dirigida per Jofre Bardolet,
Marta Bigas, Joan Casulleras
i Maria Oriol. La representació
es va fer al Saló Catalunya el
divendres 18 de maig.
Jordi Casadevall va portar el
seu personatge el “Professor
Ginestet” amb l’espectacle de
màgia “Viatges i Cartes” a ca
l’Anglada el dissabte 2 de juny.
Al ser un espectacle de petit
format es va limitar l’aforament
i l’entrada es va fer pel sistema
de taquilla inversa.
L’última obra va ser un clàssic
del teatre costumista: "L’amor
venia amb taxi", de Rafael Anglada. La companyia de teatre
dels Caputxins xins xins la va
representar a l’escenari del Saló
Catalunya el dissabte 9 de juny.
Totes les actuacions van tenir
bona acceptació per part d’un
públic fidel àvid de teatre.

Festa del soci del Casal d'Avis Font Noguera
El diumenge 6 de maig es va celebrar
la Festa del Soci del Casal d’Avis Font
Noguera on s’homenatjaren 2 socis i
s’entregaren 7 diplomes a les persones nascudes l’any 1938. Al dinar van
assistir un bon nombre de socis acompanyats per l'alcalde, Joan Carles Rodríguez i la regidora de Serveis Socials,
Gent Gran i Habitatge, Trini Subirana.
La festa es va acabar amb un espectacle de dansa.
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Tot comença
i tot acaba

Ja fa molts anys, cap el 2004, vaig arribar
a Sant Julià de Vilatorta per repartir-hi
cartes- el meu ofici des de fa gairebé 30
anys- amb aquella il·lusió per començar
una nova etapa en la meva vida professional en una bonica població de la comarca, potser la més bonica. Des d’aleshores ençà fins el dia d’avui repartint cartes
diàriament, amb moltes alegries i satisfaccions i, per què no dir-ho, també amb
algunes decepcions.
Però els anys passen i la vida ens ofereix nous camins i noves oportunitats que
fan que una fase s’acabi i en comenci una
altra. I és en aquest punt on ara em trobo.
Després de tants anys a Sant Julià m’ha
arribat la possibilitat d’emprendre un nou
camí en la feina que suposa marxar d'on
ha estat el meu lloc de treball i, per tant,
només em resta acomiadar-me de totes i
tots vosaltres veïnes i veïns de Sant Julià
de Vilatorta, amb molt agraïment per tot
allò de bo que he rebut de part vostra.
Fins sempre.
Núria, “la cartera”

Els plataners de la Rambleta
a debat
Som un grup de persones de Sant Julià de Vilatorta,
preocupats pel projecte actual de remodelació del
carrer la Rambleta, que implica la tala de 29 plataners amb més de 50 anys d'antiguitat. Per aquest
motiu, vam enviar un manifest i ens vam reunir amb
l'Ajuntament exposant les nostres preocupacions i
inquietuds. A partir d'aquí, tal com se'ns ha informat, l'Ajuntament té previst encarregar un estudi
de viabilitat de l'arbre.
Abans d'exposar les nostres raons, volem fer notar que creiem que la remodelació de la Rambleta
es pot dur a terme comptabilitzant els interessos
dels veïns amb els de la resta de vilatortins. Sant
Julià de Vilatorta està format per una àmplia zona
de carrers, avingudes, torres i cases singulars que
formen un paisatge urbà propi, característic, centenari, únic a la comarca i segurament a tot el país.
Els arbres, i els plataners en particular, han esdevingut un dels trets característics del nostre municipi. Per això creiem que la decisió d'eliminar els
29 plataners existents ha de ser valorada de forma
serena i tenint en compte tots els punts de vista.
El primer argument que exposava l'Ajuntament
era que els arbres provocaven importants desperfectes estructurals. Aquesta afirmació, tal com els
hi vam fer notar en la reunió i es pot comprovar in
situ, només s'aplicava en dos o tres exemplars de
la trentena que hi ha actualment.
A més, la tala dels plataners suposa un cost que
encareix el projecte. D'altra banda, es preveu deixar un espai prou ampli als escocells perquè els arbres puguin créixer cap enfora sense perjudicar les
tanques de les parcel·les. Paral·lelament, cal destacar que el verd urbà ajuda a refrescar l'aire, filtra les
partícules contaminants i mitiguen el canvi climàtic,
a més de contribuir a reduir els sorolls ambientals.
En resum, creiem que és possible evitar la tala
dels plataners, ja que podria crear un precedent i,
des del nostre punt de vista, seria un greu perjudici al patrimoni paisatgístic del poble i contribuiria a la seva despersonalització. En aquest sentit també apostem perquè es promogui un cens
d'arbrat per posar en valor aquest patrimoni i alhora es plantegi una estratègia de futur respecte
a l'arbrat del municipi, en forma d'ordenança o
pla estratègic.
Si voleu llegir el manifest, tenir més informació o
participar del grup que hem creat, podeu enviar-nos
un correu a: salvemplatanersrambleta@gmail.com.
Salvem els plataners de la Rambleta
Esteve Camps, Hernan Collado, Carles Fiter,
Josep Fiter, Santi Garolera i Joan Guàrdia

Vilatortins
en xarxa

@

Laia Teixidor @LTeixidor - 24 de juny
Spotify. 21.20 h. Anunci: "Ha sido una semana larga, pero ahora empieza lo bueno."
Home, doncs mira, perquè ho sàpigues:
som diumenge al vespre!

amalgama

Per quedar retratats!

Marc Costa @CostaTrachsel - 21 de juny
Arxivem el cas Castor, alliberem a agressors sexuals, atorguem privilegis penitenciaris a aristòcrates, mantenim empresonats
a presos polítics sense judici... #TotenOrdre
Carla Aguilar @lettins10 - 21 de juny
Dia Mundial de l’ELA. Aprenent de professionals, pacients i cuidadors #DiaMundialContralaELA #ELAVH2018 @vallhebron @VHIR_

A finals de l'any passat es va implantar el sistema
de recollida porta a porta. És a dir, cada dia de
la setmana traiem el cubell o la bossa que toca.
Això sí, les escombraries degudament separades
(orgànic, multiproducte o rebuig) i a la nit ens la
passen a recollir. Hi ha algú, però, que ha confós
una paperera amb el portal de casa seva

El racó de l’ikebana

Un cop s’ha acabat i corregit l’obra, el cor sent alegria tot admirant com els espais estan connectats
amb les mides corresponents. La nostra composició també donarà alegria al qui l’observarà. Com a
peça única creada per tu, no el podrà repetir ningú.
Ni tu mateix. L’ikebana que s’ha fet ara i aquí és la
realitat de la vida.
Anna Sabaté

Sonia Garcia @sogaru40 - 18 de juny
Els alumnes de cicle superior @immaculadahorta ja estem de camí a la casa de
colònies de Sant Julià de Vilatorta. Ens esperen tres dies d'experiències inoblidables!
Esteve Camps @estevecamps - 16 de juny
Un any més celebrant el final del curs escolar del Bellpuig de Sant Julià de #Vilatorta.
Moltes gràcies a l'equip docent per la vostra
entrega i dedicació. Un altre any magnífic!
Josep M. Vall @ercvall - 26 de maig
Enhorabona @xaviergraset, president d'honor de #firadeltupí 2018, i a l'alcalde, @joancrodriguez, per l'èxit de la 10 Fira del Tupí
de Sant Julià de Vilatorta, que hem inaugurat
avui. Una cita imprescindible pels amants de
la ceràmica i la terrissa artesana de qualitat!

CDR Vilatorta #ElPoderDelPoble @CDR_
Vilatorta - 28 d’abril
#nousoblidem #usvolemacasa #usvolemlliures des d'aquest matí a Sant Julià de
Vilatorta tenim la distància física que ens
separa, però des del cor no hi ha distància
@ForcadellCarme @dolorsbassac @jordialapreso @jcuixart @quimforn @raulromeva
@jorditurull @joseprull @junqueras
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Un jorn moll no impedí un matí joiós
La pluja va estroncar el desenvolupament normal del 41è
Aplec Caramellaire del diumenge 8 d’abril passat. Sospesada la situació i vistes les
previsions meteorològiques,
es va activar un pla alternatiu que era centrar els actes
a l’Aula de Cultura i el Saló i
no fer l’Aplec a la plaça Major.
Per aquest motiu el dia abans
es va engalanar el Saló Catalunya adaptant el material que
Terra de Tupinots havia ideat i
creat per instal·lar a la plaça.
Les caderneres, que eren la
imatge corporativa de l’Aplec
d’enguany, van ser reproduïdes en una catifa vertical feta
de flors de paper i en uns mòbils de fusta. L’escenari va
quedar completat amb una
composició floral, les banderes de Catalunya i del municipi i el plafó amb el rètol de
l’Aplec. Per donar més amplitud als recintes i permetre
una circulació més fluida de la
gent es van instal·lar carpes a
les entrades de l’Aula i el Saló.
Les set colles participants
vingudes d'arreu dels Països
Catalans van arribar puntuals a primera hora del matí.
Membres de la Brigada jove
esperaven els autocars de les
colles a l’entrada del poble
per guiar-los cap al pavelló
on hi havia una sala habilitada
perquè els cantaires i acompanyants es poguessin canviar, si calia. Els mateixos joves
van acompanyar i assistir les
colles fins a l’Aula de Cultura
on se’ls va oferir l’esmorzar típic de l’Aplec - xocolata desfeta, coca i vi dolç- mentre els
responsables del grup recollien la documentació a l’Ajuntament. En no poder-se fer el
Tomb Caramellaire perquè en
aquells moments plovia, es

va decidir anar directament al
Saló per començar l'acte presentat per Anna Garcia i Anton Carrera.
En les paraules de benvinguda l’alcalde va recordar que
l’Aplec d’enguany seria dedicat a la memòria i record de
Santi Riera, músic, pedagog,
compositor i expresident de
les Caramelles del Roser que
va morir l'11 de març passat.
La Coral Cants i Rialles va
obrir el certamen, seguida de
les actuacions del Cor de Caramelles de Begues, l'Agrupació Coral Intimitat, de Gelida;
la Societat Coral l'Alzinar, de
Masquefa; la Societat Coral
el Penedès, de Vilafranca del
Penedès; la Coral Solstici, de

Perpinyà i les Caramelles del
Roser, de Sant Julià de Vilatorta que van cloure l'acte. El
dinar de germanor va ser servit per l’empresa de catering
El Graeller Rialler i es va fer
com de costum al pavelló municipal habilitat per a l’ocasió.
Durant el sobretaula es van
fer els parlaments protocolaris
per part de l’alcalde Joan Carles Rodríguez i de Josep Cruells, president de la Federació
de Cors de Clavé que van lliurar els plats commemoratius
de l’Aplec i els diplomes de
record i agraïment a totes les
colles. Amb la cançó "Pujarem
dalt dels cims" de Santi Riera i
el Cant dels adéus es va cloure el 41è Aplec Caramellaire.

aplec caramellaire

La pluja, protagonista de l'Aplec Caramellaire
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Un aniversari rodó

La Fira del Tupí va tancar la 10a edició amb la satisfacció de la feina ben feta: augment de vendes i visitants i
bona participació en les activitats i espectacles.
Amb la trencada del tupí gegant davant de l’Ajuntament, el periodista Xavier Graset, president d’honor de la Fira va donar per inaugurada una fira que
ha destacat per incloure espectacles innovadors i la
creació d’un mural de ceràmica amb el logo de la
fira. En els parlaments protocol·laris l'alcalde, Joan
Carles Rodríguez, va manifestar que "la innovació i
la suma d'espectacle i de participació a la fira ha de
ser una de les línies de treball de les properes edicions". "La divulgació de la terrissa i la ceràmica és
molt més potent quan el visitant es converteix en el
centre de la fira".

fira del tupí

10a Fira del Tupí

Espectacles molt participatius
i un mural de ceràmica espectacular
“La pluja, l’aigua, la terra i el fang” va ser una proposta de teatre itinerant de carrer que va casar perfectament amb la configuració de l’espai firal, dissabte
a la tarda. Un espectacle d’Artristras teatre adaptat
expressament per commemorar els 10 de la fira. Els
14 membres de la companyia es van convertir en
gnoms, músics, serps, escarabats i el geni de la natura d’una acció inspirada en els elements clàssics i
que en forma de pluges de colors convertiren el fang
en ceràmica. A partir d’aquí es desenvolupà un moviment per tot el recinte firal que va tenir com a punt
clau les tres places: Catalunya, Major i Ajuntament.
Música, llum, color, fum i pirotècnia que van amarar
de sorpresa i vivor la fira.
Dissabte a la nit es va ampliar l’horari de la fira per
donar pas a l'espectacle "Ikebana of fire” de Sergi
Pahissa i la companyia Fanglina. Una proposta on
l’acció teatral, la música i el foc van donar pas a
l’obertura d’un forn a 1.000 graus de temperatura per
mostrar una bella peça de ceràmica encara roent.
D'altra banda el diumenge al matí, el concert participatiu Testus, a càrrec d'Ernest Martínez va aplegar
una seixantena de persones que van arrencar sons
musicals picant rítmicament amb baquetes unes
grans torratxes de terrissa.
Una altra proposta innovadora va ser la construcció
d’un mural ceràmic de 260 x 183 centímetres elaborat amb la implicació de la gent. Es tractava de formar
el logo de la fira compost per tres tupins de diferents
terres de colors (blanc, vermellós i marró-gris fosc),
sobreposats. En un plafó de fusta amb la silueta del
dibuix, emmarcada amb un passamà de ferro de 4x20
mil·límetres, la ceramista Gemma Codina hi anava
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adaptant les rajoles de terrissa crua que prèviament
la gent havia fet a l’estand dels tallers. Aquesta era
una proposta arriscada i s’havien previst dos finals. Si
el resultat era bo i satisfactori es courien les peces i el
mural, un cop acabat, serà instal·lat en algun equipament municipal. En cas contrari es deixaria al mateix
lloc perquè la meteorologia l’anés degradant. Aquest
procés seria enregistrat periòdicament.

Gastronomia i vendes
Pel que fa a la part gastronòmica, la sisena edició del
Mos del Tupí va vendre més de 1.500 tiquets per degustar la cuina dels restauradors del municipi. Com a
novetat es va posar a la venda un menú degustació
que consistia en un tiquet únic per tastar els plats de
tots els restaurants.
Per altra banda, el 5è concurs de Cuina vilatortina
de cassola va tenir set participants que van presentar
el seu pollastre a la cassola de maneres diferents. El
jurat format per la investigadora i gastrònoma Núria
May, la regidora d’ensenyament Cris Suñen i Mercè
Vilalta, guanyadora de la passada edició del concurs,
ho va tenir bastant difícil i finalment va atorgar el premi a la cassola núm. 4 que era la que havia presentat
la Carme Sala.
Tot i que el nombre de terrissaires i ceramistes
que hi van ser presents va ser inferior a altres anys
(17), han fet una valoració molt positiva respecte a
les vendes, les millors de totes les edicions de la Fira
del Tupí. Igualment, els espais amb demostracions
de l'ofici de ceramista i terrisser amb la roda de peu
i torn elèctric van ser punts d'atracció pels visitants
que van poder fer la seva pròpia peça al costat dels
terrissaires.

Exposicions, documentals i llibres
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Tot passejant per la Fira es podia contemplar una exposició de càntirs de la península Ibèrica. Aquesta
exposició a l’aire lliure estava formada per 10 peces
ubicades en els cubs de fusta que serveixen d’indicadors del recinte firal.
A la sala polivalent de ca l’Anglada hi havia una
mostra de terrissa popular feta a ca la Llebre, l’últim
obrador de terrissa de Sant Julià de Vilatorta. Entre
d’altres hi havia tupins, cassoles, olles, càntirs, orinals,
estalvis, plates, menjadores... fetes per en Joan Capdevila. En un apartat de la sala es mostraven treballs
artístics de la Montse i Salvador, fills d’en Joan i s’hi
projectava el documental “La terrissa. Absència i presència de l’últim terrisser de Sant Julià de Vilatorta”.
Com a punt d’inflexió que representen els 10 anys
de la fira, enguany no es va convocar el projecte I+T
i es va optar per posar en valor les propostes premiades en les cinc edicions del certamen i mostrar-les

fira del tupí

a l’Aula de Cultura, on també s’exposaren les peces
guanyadores de les quatre primeres edicions del Concurs de ceràmica i terrissa. En el mateix espai també
es podia veure un reportatge sobre els 10 anys de la
Fira, realitzat per Miquel Loan.
Al Saló Catalunya es va projectar el documental:
Ceràmica de Miquel Barceló – Terra ignis i mar de
fang, programat pel dissabte a 2/4 de 9 del vespre,
fora de l’horari d’obertura dels estands perquè hi poguessin assistir tots els ceramistes i de terrissers, un
cop tancada la parada. Per altra banda el ceramista
Eugeni Penalva va presentar el llibre “El bol de gres”,
acompanyat d’Anna Garcia que va fer-ne la lectura de
la introducció.

El concurs de pintura, les rutes
guiades i el concurs d'Instagram
El cap de setmana del 26 i 27 de maig i en el marc de
la 10a Fira del Tupí es va celebrar el 27è Concurs de
pintura ràpida a Sant Julià de Vilatorta. El concurs va
comptar amb la participació de 45 pintors repartits en
diverses categories. Aida Mauri va guanyar el primer
premi dotat amb 600 € i una nit a l’hotel Mas Albereda. El segon premi, dotat amb 400 € va ser per Josep
Plaja i el premi especial aquarel·la se’l va endur Gaspar Bosch. També es van entregar diversos premis
juniors dotats amb lots de pintura per a Gerard Rovira
i Anna Costa i els infantils per a Vinyet Bellapart, Arlet Bellapart i Ivet Parra. El concurs és organitzat per
l’Ajuntament i compta amb el suport de l’Escola Municipal de Dibuix i Pintura i l’assessorament del grup
Tendències d’Art d’Osona.
Més de 70 persones, entre adults i nens van participar en les 6 sortides de les rutes guiades de l’Aeròdrom
Vilatorta i la ruta Modernista i de l’estiueig, que es van
fer en el marc de la Fira del Tupí, entre el dissabte 27 i
el diumenge 28 de maig. Ambdues rutes presentaven
una novetat molt significativa: tenien el seu punt de
partida al terrat de ca l’Anglada. Des d'aquest punt
emblemàtic de la plaça Major, Cristina Suñen, Irene
Saez i Montse Piqué, guies de les rutes, donaven les
primeres explicacions sobre l'antiga sagrera de Sant
Julià i la seva situació en l'entorn del nucli antic. Cal
destacar una gran participació dels visitants de la 6a
Trobada d'autocaravanes que a més de la Fira van voler gaudir també d'aquestes dues propostes de coneixença de la nostra història i territori.
Mireia Rodríguez, de Breda va guanyar el Concurs
d’Instagram de la Fira del Tupí d’enguany que va tenir
una participació de 68 imatges. La guanyadora es va
emportar un lot de productes gentilesa de l’Associació de Comerciants de Vilatorta i Vilalleons. que va
ser entregat el dia 4 de juny passat amb la presència de l’alcalde i d’Alfred Comas en representació de
l’Associació.
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Consorci de les Guilleries-Savassona
L'eruga defoliadora del boix
està afectant els nostres boscos
L’eruga defoliadora del boix és
un lepidòpter originari de l’est
d’Àsia que es va detectar per
primera vegada a Europa (Alemanya) l’any 2007. Des de llavors s’ha anat estenent cap al
sud. Després dels greus danys
observats el 2016 a la Garrotxa, aquest any està tenint una
expansió important a la zona
de les Guilleries-Savassona,
amb més de 1.100 hectàrees
afectades, de les quals unes
160 (situades principalment a
Tavèrnoles) s'han classificat
amb un grau d'afectació sever,
amb més del 50% dels boixos
afectats. A Sant Julià de Vilatorta la zona més afectada és
la situada al Bosc de Cànoves.
Com la reconeixem i quin
és el seu cicle biològic? Les
erugues, amb el cap negre
i de fins a 4 cm de longitud,
s'alimenten de fulles de boix,
provocant la seva defoliació.
Si els atacs són forts i repetits podrien arribar a causar la
mort de l'arbust. Quan ha finalitzat el seu creixement, després de 20 o 30 dies, realitzen
la darrera muda i es transformen en crisàlides en llocs protegits. Després d'unes setmanes, quan la metamorfosi està
finalitzada, surt la papallona,
amb ales blanques i una banda de color marró fosc al seu
perímetre. A partir de llavors
es faran les postes a l'envés
de les fulles, per començar de
nou el procés. Poden arribar a
fer fins a tres generacions per
any si la temperatura ho permet, fet que fa que l'afectació
sobre els boixos pugui arribar
a ser important.
Què s'està fent pel seu control? Els tècnics de l’espai natural hem iniciat diverses accions

per estudiar la biologia i l’evolució de la plaga. Fem un seguiment de les seves fases de creixement per determinar quines
són les èpoques de danys, així
com un estudi global a nivell
de l'espai natural per avaluar la
seva expansió i el grau d'afectació. Estem en contacte amb
els tècnics del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa i de l'ajuntament d'Olot, que
hi treballen des de fa anys, per
compartir experiències.
En aquest sentit, s'han fet
tractaments experimentals lo-

calitzats per provar l’eficàcia
de les aplicacions amb Bacillus thuringiensis, un producte
biològic selectiu que afecta al
sistema digestiu de les erugues, que no té cap incidència sobre les persones, i que
en el medi natural es degrada
ràpidament a compostos no
tòxics. Les proves, convenientment senyalitzades sobre
el terreny, s'han fet en espais
emblemàtics i d’elevat ús públic de l’espai natural, com a
Sant Feliuet i a les escales de
Foquers (Tavèrnoles).

Què puc fer si tinc boixos al jardí
de casa afectats per l'eruga?
Des de l'espai natural s’ha redactat i distribuït una fitxa de recomanacions generals entre els ajuntaments del consorci
(Folgueroles, Tavèrnoles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní
d'Osormort i Vilanova de Sau), per tal d’informar a la ciutadania sobre el que poden fer per combatre aquesta plaga a nivell
de jardineria privada. Els tractaments amb Bacillus thuringiensis
s'han mostrat molt efectius (amb mortalitats d'eruga superior
al 90%) sempre que es facin en fase d'eruga, al vespre (evitar
les hores de màxima insolació) i sense previsió de pluja pels 3
o 4 dies següents. Cal recordar que aquests tractaments han
de ser puntuals i mai es poden fer de forma extensiva al bosc o
espais oberts, on cal autorització prèvia.

L’alzina de la Vall, situada a la finca de Cànoves (Sant Julià de Vilatorta), és un arbre
d'interès per la seva mida i port, amb un
diàmetre de més de 70 cm. Durant el 2017
es va observar una pèrdua important de
la seva vigorositat, i es van realitzar vàries proves per saber quina en podria ser
la causa.
La conclusió va ser, pel seu gran tamany
i per estar localitzada en una zona amb poc
sòl, l'alzina s'ha vist afectada pels períodes de sequera dels darrers anys. Per intentar recuperar-la, des de l'Espai Natural
de les Guilleries-Savassona, d'acord amb
la propietat, s'han realitzat treballs forestals per reduir la competència dels arbres
(alzines joves) de l'entorn, a l'espera de fer
una poda sanitària en alçada en funció de
com respongui l'alzina.

Les fonts del
nostre entorn

espai natura i patrimoni

Treballs per a la
recuperació de
l'alzina de la Vall

La font de Puigsec
El trobar-se darrera la masia que li dona el nom, la
font de Puigsec la trobareu enclotada sota els camins
de can Garbells i Sant Llorenç, que l’enronden per
dalt. Sembla que va ser construïda a principis del segle XVII a la llera del torrent que neix a coll de Portell i
desemboca, juntament amb el del Cementiri al torrent
de Folgueroles, a prop de can Tramuntana. Boixos,
heures, saücs, pollancres i freixes, entre d’altres, conformen la vegetació del veral. En èpoques de pluja
el cabal és generós. No gaire lluny de la font hi ha
la bassa de Puigsec que recull l’aigua d’escorrentia
d’un sòl rocós. Si us hi acosteu quietament sentireu
raucar les granotes enmig de la boga. Entre la font i
la bassa hi ha les restes d’un antic forn teuler i sobre
mateix de la masia de Puigsec hi ha l’ermita de Sant
Ponç.
Font, masia, torrent, bassa, forn, ermita, vegetació
i granotes. Tot a quatre passes de Sant Julià, tirant
carrer amunt i seguint el camí dels xiprers.
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Per què va decidir dedicarse a l'ensenyament?
Com a biòleg buscava feina
d'investigador o de treballar
en un parc natural. En aquell
moment no en va sortir i
vaig presentar-me en una
substitució per docència. Em
va agradar i m'hi vaig quedar.
Ara fa més de 20 anys.
Hi ha relació amb què sigui
biòleg i també naturista?
Necessàriament no ha
de lligar, però en el meu
cas sí. M'agrada la natura
i el seu contacte.
Què és el naturisme?
Hauríem de parlar el que és
naturisme i nudisme perquè
no són ben bé el mateix. Hi
ha molta confusió. El nudisme
és el fet d'estar nu i gaudir
de la nuesa en comú; i el
naturisme és més complet, el
fet d'estar en contacte amb
la natura, cuidar de la salut...
He sigut més naturista.
La gent té molts prejudicis?
Amb quines barreres
us topeu des del Club
Català de Naturisme?

Segimon Rovira

President del Club Català de Naturisme

“Tots naixem naturistes”
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Segimon Rovira va néixer el 8 de març del 1967 a Calldetenes.
Va venir a viure a Sant Julià de Vilatorta fa uns catorze anys,
casat i pare de dos fills. Li encanta el contacte amb la natura
i és naturista. Precisament, és president del Club Català de
Naturisme (CCN) i també de la Federació Naturista-Nudista de
Catalunya (FNNC). També aprecia la natura a través de l'objectiu
de la seva càmera, una de les seves passions. Llicenciat en
Biologia, exerceix com a professor d'ESO a La Salle de Manlleu.

La nostra entitat ja té 40
anys, va començar després
de la transició. Fa més de
20 anys que en sóc soci i
al principi em pensava que
la societat avançaria més
ràpid amb l'acceptació de la
nuesa. El que estic veient és
que no s'accepta la nuesa i
l'associa directament amb
sexe, que no té res a veure.
Hi ha molt tabú. A més de
no acceptar la seva nuesa
fins i tot n'hi ha que els
molesta veure gent nua.
Això és el que sorprèn més.
Volen coartar la llibertat
d'anar nus perquè ells no
ho accepten. No té lògica.
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Encara hi ha molta feina
perquè simplement s'accepti
la nuesa, no que la practiqui.
Entenc que va molt
lligat a la cultura? És
un tarannà d'aquí?
És un tarannà europeu,
tot i que els Estats Units
n'hi ha, però encara hi ha
més puritanisme. També
n'hi ha a Austràlia, Nova
Zelanda i Amèrica Llatina.
Fora d'aquests espais,
però, el percentatge
més alt és a Europa.
Més enllà de les platges
on més es pot practicar
el naturisme?
Aquí cal parlar de legislació.
El 88 es va abolir l'escàndol
públic i, per això, la nuesa no
està prohibida. Per tant, en
qualsevol espai públic es pot
practicar i no et poden multar,
excepte d'alguns municipis
que amb una ordenança
municipal ho han prohibit.
Legalment, a la resta del
territori el nudisme es pot
fer. Com he dit abans, però,
hi ha gent que no li agrada i
que et pot arribar a increpar.
A més de la platja, també
es poden fer sortides a la
muntanya, d'excursió al riu...
A més de la natura hi ha
establiments específics?
Aquí a Catalunya, per
exemple, hi ha càmpings
naturistes privats on la
gent si vol pot estar nua.
No hi ha cap hotel; el que
predomina són els càmpings.
Durant aquests 40 anys
creus que hi ha una mínima
evolució? Precisament,
s'han rebut queixes de
clubs naturistes que a les
platges nudistes hi ha més
gent amb roba que sense...

“Naturisme i nudisme no són ben bé el mateix”
No hem avançat, més aviat
ens hem estabilitzat o fins
i tot hem retrocedit en la
pràctica del nudisme. El que
sí que estem observant en
els darrers anys és que les
platges de tradició nudista, hi
va molta gent vestida. Abans
es respectava i ara no. No és
que vulguem espais acotats
pels nudistes, però clar, si
hi ha molta gent vestida a
vegades, els nudistes se
senten incòmodes. Per
nosaltres l'ideal seria fer
nudisme a qualsevol lloc,
que cadascú fes el que
volgués. Com que molts no
ho accepten i si ha de seguir
separat, que ho respectin.

ho som. Els nens petits
ho fan de forma natural
perquè no tenen pudor.
És amb l'educació de la
família i societat, els nens
adquireixen el pudor i,
sobretot a l'adolescència.
Hi ha nens que tenen la sort
de conèixer el naturisme des
de petits perquè els seus
pares ho són i de grans ho
poden seguir fent. D'altres
ho proven, els agrada i no
ho volen deixar. La sensació
de llibertat i benestar per
banyar-te nu és molt gran.

Quan creu que estarà
preparada la societat?

L'educació cristiana
conservadora relacionava
la nuesa amb sexe i estava
mal vist. Avui en dia, aquest
component no hi és tant,
però culturalment encara
mantenim tradicions. Quan
un nen va nu se li acostuma
a dir: "Tapa't marrano".

No en tinc ni idea. Si
veiés almenys una
evolució positiva...
Es neix naturista o s'hi fa?
Tots naixem naturistes. I
en el moment d'algun dia,
com quan ens dutxem, tots

Entenc que l'educació -i
també la religió- són els
que creen aquest pudor?

Com creu que pot
beneficiar als seus fills?

29

personatges
“Hem retrocedit en la pràctica del nudisme”
Acceptaran la nuesa amb
més naturalitat i tindran
més llibertat perquè
podran escollir quan
vulguin fer-ho o no.
En el seu cas, com va
descobrir el naturisme?
Vaig començar a
l'adolescència en una bassa
i ho he anat practicant.
Amb 20 anys com a soci
i ara president del Club
Català de Naturisme,
què demana l'entitat?
Que es respecti més el
nudisme en els espais
de tradició naturista; que
l'accepti més i que sigui
una opció més de bany
i de prendre el sol.
Com veuen els clubs
naturistes que permetin
fer topless a les
piscines municipals?
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Nosaltres hi estem a favor
perquè almenys si es pot
fer topless en piscines
municipals creiem que

ja és un apropament al
nudisme. A més, prohibir el
topless va en contra de la
igualtat home-dona. S'ha
de deixar l'opció igual per
tothom. Ara per exemple a
l'Ametlla del Vallès s'ha fet
una consulta que ha sortit
que es permet fer topless.
Nosaltres creiem que no
s'hauria d'haver fet perquè
és un dret bàsic. Demanem
que a totes les piscines
municipals hi hagi l'opció.
Parlant de drets i llibertats.
També va engegar el
Comitè de Defensa
de la República...
Hi vaig estar molt
implicat en la seva
fundació i vaig ser-ne un
membre molt actiu.
Com veu i viu la situació
actual política?
La visc amb preocupació,
optimisme i incertesa
perquè l'any passat s'havien
dit uns terminis que ara
no s'han pogut complir.
Ara molts tenim clar que

no hi ha terminis i s'haurà
de fer com es pugui. Hem
d'anar fent de mica en
mica i serà més llarg del
que voldríem. Ho haurem
d'acceptar d'aquesta
manera, però continuar
treballant per aconseguir-ho.
Com a professor com
ha viscut els atacs a
l'escola catalana?
Personalment no m'ha
afectat, però m'ha
preocupat com s'ha utilitzat
la situació política per
atacar l'escola catalana i al
professorat. Amb l'aplicació
del 155 ho tenien més fàcil i
ha estat molt greu. La gent
no ha pogut parlar amb
llibertat com abans. Espero
que ara tothom ho faci.
És un aficionat i
apassionat a la
fotografia, quina imatge
destacaria que li ha
quedat a la memòria?
Les càrregues de l'1
d'octubre. Hi ha un fotògraf
que m'agrada molt que és
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en Jordi Borràs. Algunes
de les seves imatges són
les que m'han impactat
més i m'han quedat
retingudes a la memòria.
I fotografies de la natura,
quin lloc li agrada
més de Sant Julià?
Sant Julià és privilegiat
perquè hi ha molts llocs.
Un que m'agrada molt, no
només per fotografiar, sinó
també per passejar, és pujar
la cinglera i un cop a dalt
les vistes de Les Guilleries,
el Montseny i el Far. I si hi
ha una posta de sol, és un
bon moment per fotografiar.
Quina és la seva virtut?

“Des del CCN estem a favor del topless
perquè és un apropament al nudisme”

Crec que sóc bastant
dialogant.
I defecte?
M'agrada provar moltes
coses en lloc de centrarme en una. La falta d'ordre
també és un defecte.
Què el treu de polleguera?
La injustícia dels tribunals
espanyols contra els
polítics catalans és de les
coses que més em treu de
polleguera últimament.
I feliç?
Gaudir de la natura amb
nuesa, tant a la muntanya
com a la platja.
Per acabar, quin indret
recomanaria a algú que
volgués iniciar-se
en el nudisme?
Per començar recomanaria
la Musclera d'Arenys de Mar,
és un bon lloc per iniciar-se.
Carles Fiter

“Les càrregues de l'1 d'octubre és
una imatge que he retingut a la memòria”
Polític:
Oriol Junqueras

Número:
No en tinc cap d'especial

Pel·lícula:
La Selva Esmeralda

Somni:
Dedicar-me més el naturisme, treballar-hi en un negoci

Cançó:
No en tinc cap de concreta
Llibre: La pell freda
Color: Verd

Mar o Muntanya:
Les dues coses
Salat o dolç:
Dolç, sóc molt llaminer
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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

Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18
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Un topònim romà

Introducció
L'antic municipi de Vilalleons forma part de Sant Julià de Vilatorta i es troba situat a cinc quilòmetres a l'est de Vic, a la comarca
d'Osona. Sant Julià limita al nord amb el terme de Folgueroles,
a l'oest amb els de Calldetenes i Santa Eugènia de Berga, a l'est
amb els termes de Sant Sadurní d'Osormort i Viladrau i, finalment, al sud amb el de Taradell. A començaments del segle XIX
el municipi de Vilalleons passà a formar part de Santa Eugènia de
Berga, el 1823 esdevingué independent i als anys quaranta del
segle XX, a causa de la considerable reducció del nombre d'habitants, fou annexionat al terme de Sant Julià. A començament
del segle XXI Vilalleons tenia una població de poc més de dos
centenars d'habitants, dels quals només una vintena es trobaven en el nucli urbà. Aquest nucli es troba separat de la capital
municipal per quatre quilòmetres de carretera asfaltada, direcció
sud. Macià (2000) afirma que és en aquesta contrada on hom
pot assaborir un paisatge que recull l'esperit de l'antiga Plana
de Vic. De totes les edificacions del seu nucli destaca l'església
de Santa Maria de Vilalleons, de bells trets romànics on, segons
Pladevall (1994), trobem els millors retaules barrocs que es conserven a la Plana de Vic.
La toponímia va intrínsicament lligada a la presència de l'ésser
humà i, com a tal, la seva petjada en el territori es veurà reflectida
en els noms de lloc. En el present estudi es presenta, de manera
planera i ordenada, part de la riquesa toponímica viva de l'antic
terme municipal de Vilalleons i la seva rodalia. Aquí, des de la
perspectiva integradora que ofereix la Geografia, reconeixerem
costums antics, episodis de la nostra història i activitats rurals ja
desaparegudes. Atesa la longitud de l'estudi, dividirem aquest
article en tres parts. En la primera part posarem un interès especial en la toponímia referent al medi físic, englobar-hi les qüestions topogràfiques. En una segona part inclourem els aspectes
fluvials i els noms de lloc de paratges en general. Finalment, en
una tercera part, tractarem la fesomia humana en el territori i
recorrerem aspectes vinculats estretament amb la presència antròpica. Atesa la longitud d'aquest article, la publicació d'aquestes parts anirà en diversos números de la revista Vilatorta.

Vilalleons es troba als peus
del Montagut, al vessant
nord-oest, i és el nucli de
població més important del
seu antic terme municipal, a
dos quilòmetres del santuari
de Puig-l'agulla i a deu de la
capital comarcal. El topònim
de Vilalleons està format pels
termes vila i lleons. Resulta
ingenu creure en l'existència
d'aquests felins en una època pretèrita com l'etimologia
popular pot haver interpretat.
El terme vila ve del llatí villa,
i fa referència a una propietat o explotació rural. La vil·la
era la casa del senyor, un hisendat propietari de la zona.
Per altra banda, el terme lleons és una derivació del mot
primitiu leonis (Romeu, 1992 i
Coromines, 1997). Aquest podria ser el nom del propietari
i, per tant, en el fons Vilalleons seria un antropònim. És
habitual la formació de topònims de localitats a partir del
nom del primer poblador. Un
altre exemple proper és el
cas de Sant Julià de Vilatorta. Tot i que existeixen altres
hipòtesis sobre la part determinativa del topònim, la més
acceptada afirma que podria venir dels termes torta o
torda, i fos el nom d'alguns
dels seus primers ciutadans
(Romeu, 1992). Un raonament
que confirma una mica més
la veracitat que Vilalleons és
un antropònim, és el fet que
els únics propietaris d'una de
les cases pairals properes al
nucli, coneguda com la Sala,
és cognomenaven Vilalleons.
Aquests eren cavallers al servei del senyor de Taradell i
mantingueren el cognom fins
el primer terç del segle XV
quan llur patrimoni s'uní al de
la família Altarriba (Pladevall,
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1994). Ultra tot això, cal recordar que el topònim sala, referent al poblament, al·ludeix
a una edificació fortificada o
protegida, palesant d'aquesta
manera un grau jeràrquic superior sobre la resta de cases
de territori. Podríem suposar
que a prop de l'emplaçament
que ocupa aquesta casa hi va
haver el primer assentament
humà que donà nom al poble
de Vilalleons. De fet, no gaire lluny de la Sala ens consta que antany existí una altra
edificació coneguda com la
Sala Vella.
Tot i que aquesta és la explicació per la que ens decantem per la gran quantitat
de paral·lelismes amb altres
topònims afins, existeixen altres hipòtesis. El terme lleons
podria ser un topònim fins i
tot anterior a la instal·lació
de cap assentament i que els
nouvinguts haurien assimilat
(en aquest sentit tenim notícia que Margarit, en una obra
no concretada, ho esmenta).
Una altra versió vincularia el
terme lleons amb l'existència
de lledoners (Celtis australis) (Bofarull, 1991). Tot i que
actualment no n'hi ha gaires
peus d'aquest arbre a Vilalleons, podria haver-n'hi hagut
en el passat o també és podia
haver pres com a identificador d'acord amb el Principi de
Relativitat Negativa en toponímia (Dorion i Poirier, 1975). De
totes maneres, aquesta interpretació és dubtosa al nostre
entendre ja que el lledoner és
una espècie al·lòctona, introduïda amb posterioritat en el
territori.

Topònims referents
a la topografia
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Els topònims relacionats amb
la topografia poden classificar-se segons el tipus d'accident del relleu a què es re-

fereixen. Els puigs, turons,
monts, colls, carenes o serres
indiquen una deformació positiva d'aquest relleu; altres com
els cingles hi afegeixen connotacions de pendents afegides. Les coves o els plans fan
al·lusió, en canvi, a deformacions negatives o neutres, respectivament. Aquests termes
toponímics generals porten
implícita informació sobre la
topografia i, juntament amb
el seu determinatiu, aquesta
informació es complementa
amb una constant geogràfica
d'aquell territori. En el cas de
Vilalleons i les seves rodalies
trobem la Carena, o també, el
Serrat dit senzillament sense
cap diferenciador, la serra de
Cal Nei, etcètera. Una mica
més a l'est i força més enèrgica en altura trobem la coneguda carena de les Bruixes, que
s'estén des de la cinglera de
Romegats fins els límits meridionals del terme. El seu determinatiu fa referència a les
activitats de bruixeria que s'hi
atribuïen en aquella zona al
llarg del segle XVII, com passa en tants altres indrets de
la nostra geografia. Existeix
documentació sobre la condemna d'una dona acusada
de provocar pedregades, in-

fanticidis i participar en aquelarres i pràctiques sexuals col·
lectives (Collelldemont, 1994).
Els colls, per una altra banda,
són punts d'inflexió entre elevacions per on s'acostumava
a portar els ramats i llocs de
pas habitual. A Vilalleons trobem el coll del Bruc, el coll del
Bosc, el collet de Romegats,
el collet dels Camins o de la
Creu, la collada del Vilar i el
collet de l'Home Mort, el qual
ens recorda un episodi tràgic
que s'interpreta popularment
assegurant que un home s'hi
penjà d'un pi fa qui-sap-los
anys. Un altre coll gairebé desconegut és el coll de la Vinya.
Malgrat que la seva localització és molt difusa, aquest topònim estaria situat al sud del
terme. Antany era costum que
cada mas tingués la seva pròpia vinya per al consum familiar. Tot i les iniciatives de recuperar aquest ús a la comarca,
a Vilalleons només han restat
els seus vestigis en topònims
com el camp de la Vinyeta, el
serrat de la Vinya, la Vinyota o
l'esmentat coll de la Vinya. Un
altre topònim interessant és
el conegut cingle –o cinglera– de Romegats, a l'est del
terme municipal de Sant Julià. El terme cingle, que ve del

El caràcter calcari de la roca
mare de la regió ha afavorit
una erosió progressiva dels
sectors més exposats a l'acció de l'aigua. En ocasions
aquest efecte ha provocat la
formació de cavitats subterrànies naturals, i Vilalleons
no és cap excepció. La majoria de topònims referits a
aquesta formació natural es
concentren en una àrea més
o menys petita al voltant dels
masos coneguts com el Gili i
la Vall (aquest últim ja desaparegut físicament encara que
el seu nom continua vigent
per referir-se al sector central de la Carena). Així trobem
noms com la cova de la Vall, la
cova del Gili, la cova del Clos,
l'avenc de Casadevall, la cova
de Sant Miquel o la cova del
Gegant. Tot i aquesta abundor
de noms alguns fan referència
a la mateixa cavitat. Així ho
creiem en el cas de la cova de
Sant Miquel, la qual fou descoberta a meitat de la dècada
dels seixanta del segle XX per
un vigatà cognomenat Clos,
durant la Festa Major de Vic,
d'aquí el seu nom. Atès que
existeix una cova del Clos, la
localització de la qual no hem
pogut descobrir, és fàcil que
es refereixi a la mateixa. A més

a més, la cova de Sant Miquel
també és coneguda com la
cova del Gili, atenent a la seva
proximitat. Finalment, la denominació de cova/es del/s Gegant/s hom l'utilitza indistintament per a totes les galeries
de la zona (Romeu, 1994).
El topònim per excel·lència que defineix una deformació neutra del relleu és pla
o plana, una superfície més o
menys contínua on no trobem
cap depressió o elevació. A
les rodalies de Vilalleons trobem aquest topònim al sector
occidental del terme, atesa
l'escassetat d'ondulacions del
relleu. La majoria de tots tenen
un determinatiu referent a la
masia o propietari al qual van
pertànyer o pertany. Trobem
el pla del Llopard, el pla de la
Sauleda, el pla de les Carreres,
el pla Llis (repetició tautològica
evident), el pla de la Marquesa,
el pla de la Mata o pla de l'Aviació, etcètera. El pla o camp
de l'Aviació és una esplanada
força extensa a l'oest de la
carretera de Sant Julià a Vilalleons. Durant la darrera Gerra
Civil Espanyola, l'exèrcit republicà aplanà aquest sector ja
de per si llis, enderrocà alguna
masia, establí el quarter general en una altra i construí una
pista per a l'aterratge de caces
i petits avions de transport. En
una de les cases de la vora
encara es conserva gravat un
escut de l'aviació republicana.
De fet, en tot aquest sector hi
podem trobar molts records
d'aquella activitat militar ja que
existeixen nombrosos refugis
i polvorins, alguns del quals
de mides considerables. Els
propietaris han tapiat moltes
d'aquestes construccions per
evitar que se'n faci un mal ús
i s'acabin malmetent.
Natxo Mercader, 2001
Publicat a Treball de la Societat
Catalana de Geografia, 51
Barcelona
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llatí cingula i que suggereix
un vessant fortament inclinat,
s'adiu perfectament amb la
morfologia del terreny: un espadat de roca de més de cent
metres de desnivell. El terme
Romegats ha estat entès per
etimologia popular en el sentit
«d'enfilar-se com els gats», en
relació amb la dificultat d'ascensió pel vessant. Tot i la incertesa del seu origen, creiem
que és més encertada la idea
que provingui d'una deformació del mot romeguera, la qual
és una de les formes populars
amb que es coneixen els esbarzers.
Per altra part tenim una
sèrie de noms de lloc que es
refereixen a elevacions puntuals energètiques que destaquen sobre els seus voltants immediats, com per
exemple, el Puigdéu (dins el
terme de Sant Julià), el puig
Moltó, el turó de l'Enclusa,
també les roques del Vilar, o
el Montagut. Aquesta darrera
muntanya és la més important del terme, ja que és aquí
on se situa el conegut santuari de Puig-l'agulla. Malgrat
que popularment s'ha arribat
a encavalcar tots dos topònims a l'hora de referir-se a la
muntanya, el Montagut és el
nom prevalent, tot i que hom
s'hi refereix directament per
Puig-l'agulla. Sigui com sigui,
aquests topònims palesen la
seva morfologia: una muntanya elevada des d'on es distingeixen els voltants, amb
un desnivell més o menys
pronunciat i amb un cim culminant d'escassa superfície.
Encara que al llarg de la història el nom de Puig-l'agulla ha
canviat gràficament, el fet que
s'hagi conservat en la forma
actual és extraordinari, ja que
fonèticament hauria transmutat fins la forma Pujagulla,
com s'ha esdevingut en molts
altres topònims afins (Coromines, 1996).
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Dante Miravet Mayoral

Una vida dedicada a la sardana

La Confederació Sardanista de Catalunya
li ha atorgat el Premi a la dedicació sardanista
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Durant els anys de la guerra
civil la família de Dante Miravet
va marxar de Barcelona fugint
dels bombardejos a la ciutat
per l’aviació italiana de Benito Mussolini. Gràcies a l’ajuda
d'un seu amic van anar a viure
al Passavant, de Folgueroles,
fins acabada la guerra.
El 1939 tornaren tots cap a
Barcelona on la casa que havia estat de propietat seva fou
requisada pels nacionals. És
per això que anaren a viure al
barri d’Horta amb una cosina
de la seva mare que bonament
els va acollir.
El 1940, altre cop per recomanació del seu amic, en Dante va tornar a Folgueroles per
feinejar a bosc. Va començar
tallant llenya i fent el foc per
elaborar-ne el carbó. Va treballar també de marmitó de cuina
i al restaurant de cal Secretari
de Vilanova. Era l’època que
es bastia el pantà de Sau i venien molts treballadors de fora
per fer la carretera que va de
Vilanova al pantà. És allà on va

conèixer en Jaume, l’hereu de
la Boixeda, que li va oferir feina
de mosso a la seva masia de
Vilalleons. Fou el 18 d’abril de
1941, diumenge de Rams, que
es va mudar a viure a la Boixeda començant així el vincle amb
el que seria el seu poble més
endavant, Vilalleons. Al cap de
poc ja munyia les vaques, llaurava, segava i trescava per totes les feines del camp.
Anava a Taradell sempre que
podia quan hi havia una trobada de sardanes. Li agradava
observar atentament com els
balladors agafats de les mans
en rotllana puntejaven amb els
peus els compassos de la música interpretada per la cobla.
A mida de fixar-s’hi molt i de
manera totalment autodidacta, un dia es va atrevir a entrar
a una rotllana i posar-se a ballar. Tenia 13 anys i començava
la que seria la seva gran passió d’ara endavant: la dansa
més bella de totes les danses
que es fan i es desfan.
Als 21 anys va tornar a Bar-

celona pel servei militar. Un
cop acabat va decidir implicar-se en el món de les colles
de competició. Va començar
a l’Arboç on va aprendre a
comptar i repartir els compassos de cada tirada i contrapunts, a identificar els canvis
de ritme i a interpretar-los correctament, com el salt petit,
el salt fort, l’aire, etc. Allà, al
1949 varen formar la colla Graciènca anomenada així perquè
assajaven dins el centre moral
de Gràcia.
L’any 1954 li van demanar
integrar-se a la Ginesta, colla campiona de Catalunya. Va
accedir-hi de bon grat i sense
pensar-ho gaire perquè una de
les balladores, la Rosa Peris,
l’hi tenia el cor robat, tot i que
normalment en aquella època
les colles de competició no acceptaven que els balladors fossin parella. L’any 1957 es casaven feliçment a Sants i el 1958
la Rosa ballava de concurs embarassada de tres mesos del
que seria el seu fill, en Jaume.
És a partir de llavors que
llogaren la casa de can Jacobi
a Vilalleons, juntament amb la
seva germana i el seu cunyat,
per poder pujar-hi tots els caps
de setmana i les vacances. En
Dante que ja havia sigut membre de la comissió de festes
de Vilalleons quan treballava a
la Boixeda, es va engrescar a
tornar a formar-ne part juntament amb en Joan de cal Teixidor, en Pere “campaner”, en
Gili i, ja més endavant amb el
seu fill Jaume que els feia els
programes de mà. En aquella
època ja es feia la Festa Major
en el format que es conserva
avui en dia, amb sardanes i
havaneres.
El 1959 el sol·licitaren per
portar la colla Iris i amb ell
aconseguiren pujar de les últimes posicions fins situar-se
dels deu primers. Llavors entre
el 1960 i el 1961 va refundar la
colla Alsina, una colla campi-

La colla Iris va quedar campiona de la comarca de Barcelona en el concurs
celebrat a Montjuïc. En Dante i la seva dona, la Rosa Peris, al fons de la
foto ballant de cara. En aquella temporada en Dante va ser cap de colla en
substitució del capdanser que feia la mili.

ona que havia deixat la competició i va tornar recuperar
el primer lloc tot just el primer
any de dirigir-la.
El 1962 pels volts de Nadal,
va reunir una colla de dansaires a la plaça Sant Jaume
i va fundar la colla més significativa per ell, la Noguera.
Amb aquesta colla va guanyar
dues vegades el campionat
de Catalunya, el 1963 a Molins de Rei i el 1964 a Tàrrega,
sempre competint entre més
de cent colles. L’emblema
del seu banderí era el brodat
d’una fulla de noguera que en
Dante mateix havia recollit de
Vilalleons per tenir-la com a
model. Quan els seus fills es
van fer grans compraren una
casa a Sant Julià i es traslladaren per quedar-s’hi a viure
ja de forma permanent.
L’any 1970 un petit grup
d’entusiastes de les sardanes, com en Josep Tort, les
germanes Vilamala i les germanes Soler fundaren l’Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta. Posteriorment
també es va crear la colla Joventut Vilatortina que va agafar el nom de la colla que hi
havia a Sant Julià anys enrere.

A mitjans de 1980 en Dante
s’afegí a l’Agrupació i va fundar la colla sardanista infantil,
"Tupinets", juntament amb la
seva dona i en Xevi Soler.
El 2007 amb en Joan Codina de Sant Quirze, tornaren
a organitzar l'Aplec Comarcal
d’Osona que feia molts anys
que s'havia perdut. Aquell
nou Aplec arrencava a Casserres reunint les 16 agrupacions sardanistes que hi havia
a la comarca. L’any següent,
va ser al castell de Montesquiu i el tercer, l’any 2009 ho
celebraren a Sant Julià de
Vilatorta. D’aquí en va sortir l’estendard representatiu
amb l’escut brodat de les setze agrupacions al voltant de
l’escut central del Consell Comarcal. Aquest estendard té
més de 30.000 punts i la seva
autora, l’Anna Garcia del taller
de llana de Sant Julià va trigar
un any a fer-lo. L’encarregat
de custodiar-lo cada any és
l’ajuntament del municipi on
es celebrarà la següent trobada. El primer cap de setmana de juliol de l’any 2020 i
amb motiu del 50è aniversari
de l’Agrupació Sardanista, el
poble de Sant Julià acollirà

R. Godayol - X. Pona

vivències i experiències

novament l’Aplec Comarcal
d’Osona per tercera vegada
-ja que el primer Aplec dels
anys 70 es va fer aquí- i tindrem el penó en custòdia al
nostre ajuntament.
Amb aquest extens currículum, en Dante s’ha fet mereixedor del Premi a la Dedicació
Sardanista de la Confederació
Sardanista de Catalunya del
que n’està molt cofoi. El lliurament es farà la propera tardor a Montblanc, Capital de la
Sardana 2018. Des de l’Agrupació s’organitzarà un autocar
per acompanyar en Dante a la
cerimònia de l’entrega. Aquest
acte està obert a tothom que
vulgui anar-hi.
Després de posar incomptables granets de sorra per
fomentar la sardana entre el
jovent, d’emocionar-se amb
l’organització del nou Aplec
Comarcal a Sant Julià, de
veure el seu fill Jaume com a
president de l’entitat després
de la mort sentida d’en Josep
Tort, després de poder gaudir
d’una sardana molt balladora
composta per en Pitu Chamorro, tenor de la cobla la
Flama de Farners, amb motiu dels 35 anys de l’entitat i
després de commoure's amb
la pèrdua del seu amic i compositor Manel Balasch que no
es perdia cap audició les nits
dels dissabtes d’estiu a la plaça, encara que sigui des de la
finestra de casa seva, espera
amb molt d’entusiasme la celebració dels 50 anys de l’entitat i desitja esperançat que
el món de la sardana no llangueixi lentament per falta de
jovent engrescat, confiat que
encara molta gent com ell segueix els seus passos per estimular i avivar aquest símbol
tant nostrat. Com deia el bisbe
Pere Casaldàliga “quan no es
pot desplegar la senyera, es
desplega la sardana”.
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especial festa major
Il·lustracions: Desulé
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Notes de
Pregó de la Festa Major
El pregó d’enguany anirà a càrrec de Montse Piqué Val que presentaran el llibre "L'estiueig a Sant Julià de Vilatorta 1885-1950”,
treball pel qual va ser guardonada amb la
Beca de recerca Josep Romeu 2014-2015.
Diumenge 15 de juliol, a les 6 de la tarda,
al Saló Catalunya.

9a Mostra d’Art Local
Inauguració:
diumenge, 15 de juliol, a les 7 de la tarda, a
l’Aula de Cultura
Dies d’exposició:
dissabte 21 i diumenge 22 de juliol
Horari:
matins d’11 a 2/4 de 2 i tardes de 5 a 8

Espectacle "Tornar"
Noemí Morral i la Companyia Mil Futurs
presenten "Tornar", espectacle poeticomusical basat en el llibre del mateix títol. Interpretació: Noemí Morral, guitarra: Quim
Salinas, direcció: Joan Roura.
Dijous 19 de juliol, a les 10 de la nit, a la
plaça Major.

Seguirem, tribut a Obrint Pas
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Sopar popular
El sopar popular és un acte compartit a plaça. El
sentit d’aquesta festa en comunitat és perquè s’hi
participi presencialment. Es recomana que no vingueu a buscar el sopar si teniu intenció de menjarvos-el a casa. No trenquem l’autèntic esperit de la
festa.
Tiquets: ja es poden adquirir els tiquets del sopar
fins el dimarts 17 de juliol
a les oficines de l’Ajuntament.
Preus: preu simbòlic d’1€ per tiquet per a les persones empadronades.
Persones no empadronades: 8€.
Amb aquesta mesura es vol evitar el mal ús que es
pugui fer dels tiquets i el malbaratament del menjar.
Cal dur: taula, cadira i coberts
Muntatge de taules: les taules es poden muntar a
partir del matí del mateix divendres.

23è Concurs d’allioli
Inscripcions: abans de començar el concurs.
Bases:
Elaboració: els participants hauran de fer l’allioli dalt
de l’escenari de la plaça.
Temps: els concursants disposen d’un temps màxim de 15 minuts.
Utensilis: cada participant s’haurà de proveir d’un
morter i una mà de morter.
Ingredients: es facilitarà els alls i un setrill d’oli.
Els altres ingredients es deixen en consideració de
cada participant.
Participació: es pot participar individualment o, com
a màxim, en parella.
Premis:
- Premi al millor allioli
- Premi al millor allioli amb ingredients
- Morteret de record per a tots els participants

El grup Seguirem ret homenatge a la desapareguda banda Obrint Pas amb un concert que reprodueix de manera fidel els
seus temes més coneguts amb un directe
carregat de força i energia.
Dissabte 21 de juliol, després de l'Orquestra Bandidos, a la plaça de Catalunya.

Correfoc

Clownic de El Tricicle

Mesures de protecció de les cases: protegiu amb
cartrons les portes, finestres i vidrieres de la planta
baixa de les cases per on passa el correfoc.

Com a fi de festa Clownic de El Tricicle presenta l'espectacle TICKET, un viatge per la
història del cinema, una successió d'esquetxos trepidants i delirants que fusionen
el cinema d'humor i el teatre còmic.
Diumenge 22 de juliol, a les 10 de la nit,
al pavelló.

Itinerari: carrer i plaça de l’Església, c. Rector
Roca, c. Campanar, pl. Major, c. del Pont, pl. de
l’Ajuntament, c. sant Roc, av. Jaume Balmes i c.
dels Marquesos de Vilallonga.

Mesures de protecció dels participants: per participar del correfoc i posar-se sota les guspires cal que
us equipeu bé amb roba de cotó de màniga llarga
i pantalons llargs, barret moll, mocador també moll
per la cara i calçat ben cordat. Si no aneu preparats
no us hi acosteu i mireu-lo des de lluny.

El pregó de la Festa Major
d'enguany anirà a càrrec de
Montse Piqué Val que presentarà el llibre "L'estiueig a Sant
Julià de Vilatorta 1885-1950".
Amb aquesta obra, Montse
Piqué va guanyar la segona
convocatòria de la Beca de
recerca Josep Romeu 20142105, atorgada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Es tracta del primer treball
sobre el que va representar el
fenomen de l'estiueig a casa
nostra. Una aproximació his-

FESTA MAJOR
DE
VILALLEONS

festes

"L'estiueig a Sant Julià de Vilatorta
1885-1950", leitmotiv del pregó
de la Festa Major

DIJOUS, 26 DE JULIOL

2/4 d’11 de la nit
Actuació de la mongetada:
QUIM VILA
DISSABTE, 11 D’AGOST
tòrica a la vida social, cultural
i artística de l'època.
Diumenge, 15 de juliol,
6 de la tarda,
Saló Catalunya.

10 de la nit, a l’església:
CONCERT amb
LES MADEMOICELLI
DIUMENGE, 13 D’AGOST
9 del matí:
TROBADA DE PUNTAIRES
11 del matí: ZUMBADA
5 de la tarda:
CERCAVILA GEGANTERA
2/4 de 6 de la tarda
GIMCANA POPULAR
amb música (org. Tupinots)
6 de la tarda:
ACTUACIÓ INFANTIL:
MÉS TOMÀQUET
I FESTA DE L’ESCUMA
DIMECRES, 15 D’AGOST
8 del matí:
ESPECIAL CAMINEM
AMB EN LLUÍS MALET
9 del matí:
TORNEIG DE BOTXES
3/4 d’11 del matí:
MISSA SOLEMNE
5 de la tarda:
AUDICIÓ DE SARDANES
cobla
JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT
7 de la tarda:
CANTADA D’HAVANERES
amb els HAVANERUS
hi haurà rom cremat
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El carrer de la Mercè
Conegut antigament com carrer Munt, tot i
que també s’havia anomenat carrer Major, el
de la Mercè és un dels carrers que millor denota la transformació que ha viscut el poble
de Sant Julià de Vilatorta. Si bé és cert que
l’antic camí ral es correspon avui amb el carrer del Rector Roca, el de la Mercè li donava
continuïtat natural, motiu pel qual també era
freqüentat per ramats de bestiar. Passats els
anys, amb el creixement del municipi i malgrat ser part del nucli històric i el carrer que
concentrava més població per ser un vial relativament llarg i amb cases a banda i banda, tampoc no va renunciar al caràcter rural.
Fins fa pocs anys moltes famílies continuaven criant bestiar als baixos o als patis de les
cases i era habitual sentir gallines caquejar
tot passant pel carrer.
En termes socials, mentre va ser el carrer
Munt, era territori hostil pels habitants del
carrer Vall, una trifulga –tan inevitable com
necessària- que es repeteix a molts pobles
d’arreu de Catalunya, entre els quals Arenys
de Mar o Sant Esteve de Palautordera.
Tot i això, si s’ha de parlar del carrer Mercè
pel que fa a convencions, els anys que s’emporten la palma són els quaranta del segle
passat. I és que, segons recull Montse Piqué
al llibre sobre el fenomen de l’estiueig a Sant
Julià, a la segona casa venint des de l’Ajuntament hi vivia el guardabosc de Puigsec. El
primer dia de la temporada, quan hi arribava
la senyora de la finca, les dones i nens del
carrer sortien a rebre-la amb flors mentre ella
saludava des del cotxe.

Un record pels oficis
Que el carrer de la Mercè fa honor al seu
nom ho demostra encara avui una majòlica
amb la imatge de la mare de Déu, patrona
de Barcelona i que, segons conta la tradició,
una nit d’agost de 1218 es va aparèixer al rei
Jaume I per instar-lo a fundar l’ordre de la
Mercè i, d’aquesta manera, redimir captius
cristians caiguts a mans musulmanes.
Tot i això, però, el de la Mercè també hauria pogut ser el “carrer dels oficis”, ja que
entre les seves cases hi havia la del cisteller,
el pinyonaire, el fuster... o la caserna de la
Guàrdia Civil a Sant Julià.
Si la plaça de l'Ajuntament era l'entrada
natural del carrer, la pujada del Boixó i l'era
d'en Perassa el delimitaven per l'altre extrem.

Les deus de cal Dropo
Un dels elements més coneguts del carrer de
la Mercè són els sobreeixidors de la paret de la
casa popularment anomenada “cal Dropo”, que
fan de desguàs de les aigües freàtiques en episodis de fortes llevantades i que és habitual que
l’aigua sorgeixi del subsòl dels baixos de moltes
cases del capdamunt del carrer. També serveixen per fer la previsió meteorològica: si xiulen,
senyal de pluja. Malauradament fa molt temps
que les deus no ragen.
Txell Vilamala
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Saviesa popular universal (I)
L’any 2006 vaig col·laborar amb la revista Vilatorta amb un article intitulat “Les Set Fonts parlen”. On recollia les deu sentències que, amb
motiu de la remodelació del parc, el nostre convilatà Miquel Pallàs deixà gravades en pedra
l’any 1933, en el transcurs de la Segona República. Després de dotze anys, torno a reprendre el tema de les dites populars i els proverbis
perquè, circumstancialment, m’hi he trobat immers. Puc assegurar-vos que he descobert un
tresor d’autèntiques perles de saviesa popular
universal.
Sempre i arreu, tots els pobles han deixat escrita la seva experiència de vida en dites, refranys, aforismes, proverbis... que, més o menys
raonablement, s’imposen per la seva evidència.
Aquestes sentències, amb un llenguatge planer
no exempt d’un to moralitzant i amb sintètiques
frases fetes, barreja d’un joc de paraules i de lògica, vénen a expressar fets vitals de l’experiència sobre la conducta humana en base a idees,
creences, valors i ensenyaments. Per bé que es
presenten com a veritats absolutes, en algunes
ocasions parteixen d’una singular i relativa subjectivitat. Des de sempre, hi ha hagut un interès
generalitzat per aquest tema i, encara més, en
l’actualitat. De tot aquest conjunt de dites, els
estudiosos en diuen parèmies, i Paremiologia la
ciència que les recopila i les estudia.
A l’hora de presentar aquest treball, -que
m’agradaria continuar en properes col·laboracions-, és important fer unes remarques bàsiques
prèvies. La primera, és el seu caràcter profà secular, és a dir, al marge de codis morals i religiosos, amb una bona dosi de sentit comú i una
càrrega considerable d’ensenyaments. Cal tenir
en compte, però, que aquestes sentències van
néixer en un context determinat que les justifica i
extrapolar-les sempre és un risc. És per aquesta
raó que és bo conèixer les coordenades d’espai i
de temps en què van aparèixer i les circumstàncies en què es van pronunciar, és a dir, el sentit propi de pertinença a un poble, a un territori, a una comunitat humana, a una cultura i a un
temps concrets.
En l’actualitat i en un món globalitzat com el
nostre, pot haver-hi gent que pensi que certes
expressions de les tradicions locals ja estan superades, però, si d’alguna cosa m’he adonat, és
que aquestes sentències tenen un valor universal
pel fet que, siguem d’on siguem, orientals o occidentals, totes les persones estem fetes de la mateixa pasta, encara que no del mateix motlle i, per
bé que diferents, els humans ens complementem
com la cara i la creu d’una mateixa moneda.

La temàtica dels proverbis, d’origen immemorial i generalment anònims, és inabastable.
N’hi ha de molts tipus: sociològics, religiosos,
morals, històrics, literaris, agronòmics, gastronòmics, meteorològics, zoològics... Transmesos de generació en generació per tradició oral i
d’ús fix, els proverbis reflecteixen una forma de
ser i de fer dels pobles en particular, però amb
valors i coincidències universals. Com a forma
literària, el proverbi té una retòrica particular.
Consta d’un text curt en relació a un pensament
sentenciós, enginyós i didàctic que convida a la
reflexió. És com una síntesi que defineix i dóna
pautes de conducta amb tota mena de formulacions, paradoxes, joc de paraules, facècies,
exageracions... en base a afirmacions, negacions, preguntes i advertiments, i sovint amb un
dring de bon humor, d’ironia i, fins i tot, de poesia. Heu-ne aquí uns quants exemples d’arreu
referits a temes diversos.
Vivint en un món tan accelerat com el que ens
ha tocat viure, desitjo ferventment que, sense
presses, gaudiu de la petita mostra de proverbis que he recopilat. Són com petites joies que,
en si mateixes, constitueixen “veritats com a
temples”. Assaboriu-los i gaudiu-ne tant com jo
mateix n’he gaudit en aplegar-los.

perles de saviesa
“Una ensopegada pot prevenir una caiguda”.
Proverbi ANGLÈS
“Les paraules són nans; els exemples són
gegants”.
Proverbi SUÍS
“El parlar és plata; el silenci és or”.
Proverbi ALEMANY
“Amb la veritat pots anar a tot arreu, fins i tot a
la presó”.
Proverbi POLONÈS
“No es pot impedir el vent, però es poden
construir molins”.
Proverbi HOLANDÈS
“El fons del cor és més lluny que la fi del món”.
Proverbi DANÈS
“Si et molesta que et menteixin, no preguntis”.
Proverbi ESTONIÀ
“Digues la veritat, però fuig immediatament
després”.
Proverbi ESLOVÈ
“S’aprèn a caminar ensopegant”.
Proverbi BÚLGAR
“Les llàgrimes vessades són amargues,
però ho són més les que no es vessen”.
Proverbi IRLANDÈS
“El començament és la meitat de tot”.
Proverbi GREC
“Per l’amor d’una rosa,
el jardiner és servidor de mil espines”.
Proverbi TURC
“Enyorar el passat és córrer rere el vent”.
Proverbi RUS
“Una veritat a mitges és una mentida completa”.
Proverbi JUEU
“Val més ser cec d’ulls que de cor”.
Proverbi LIBANÈS
“L’amor i la tos no es poden amagar”.
Proverbi ITALIÀ
“Moltes paraules ofeguen la veritat”.
Proverbi FRANCÈS

“La gota d’aigua forada la pedra”.
Proverbi CATALÀ
“Arbres vells i bons amics no en té qui en vol”.
Proverbi MENORQUÍ
“La memoria de la niñez dura hasta la vejez”.
Proverbi CASTELLÀ
“La lluna i l’amor, si no creixen, minven”.
Proverbi PORTUGUÈS
“Si no saps per on vas, torna per saber d’on vens”.
Proverbi AFRICÀ
“La veritat passa pel foc, però mai no es crema”.
Proverbi RUANDÈS
“Per educar un nen cal tota la tribu”.
Proverbi NIGERIÀ
“És millor encendre un llum que maleir la foscor”.
Proverbi ÀRAB
“Les formigues reunides poden vèncer el lleó”.
Proverbi PERSA
“L’amor és l’únic que augmenta quan el dónes”.
Proverbi IRANIÀ
“Un home només té allò que no pot perdre en
un naufragi”.
Proverbi HINDÚ
“El bon temps i el mal temps estan dins nostre”.
Proverbi TIBETÀ
“El que parla, sembra; el que escolta recull”.
Proverbi JAPONÈS
“Gaudeix avui. És més tard del que penses”.
Proverbi XINÈS
Que aquesta petita mostra de proverbis del
món serveixi per a descobrir el gran patrimoni
de la saviesa popular universal de la que, sortosament i gratuïta, sempre i a tota hora en podem gaudir.
Francesc Orenes i Navarro
NOTA

Les fotografies que il·lustren aquest article, fetes per Xevi Pona,
són extretes de les inscripcions del parc de les Set Fonts.
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PUNT JOVE TORTÍ - ca l’Anglada

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

Sant Julià acull la 3a trobada
comarcal de Futbol amb Valors
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El divendres 29 de juny es va celebrar la III trobada comarcal del
projecte esportiu i educatiu de Futbol amb Valors que l’entitat Eval,
conjuntament amb el Consell Comarcal i diversos ajuntaments, organitza a diferents pobles de la comarca.
Sant Julià fa dos anys que participa d’aquest projecte i ens trobem un cop a la setmana a la pista poliesportiva un grup d'una
vintena de nois i noies per practicar el futbol amb valors. Aquesta
metodologia esportiva es basa en distribuir el partit en tres temps,
el primer en que ens asseiem tots per consensuar les normes de
joc, el segon en que es juga el partit on entre totes i tots ens autoregulem les normes consensuades, el que fa que no necessitem
arbitres, finalment fem el tercer temps on entre totes i tots valorem
si s’han respectat les normes del joc acordades, si s’ha respectat
els rivals i si tots els companys d’equip s’han sentit còmodes.
Un cop a l’any, es fa una trobada comarcal de tots els pobles
que participen del projecte, que enguany han estat Prats de Lluçanès, Hostalets de Balenyà, Sant Vicenç i Sant Pere de Torelló, Calldetenes, l’Esquirol, Roda de Ter, Sant Bartomeu del Grau, Santa
Eugènia de Berga i Sant Julià de Vilatorta. Aquest any la trobada
es va fer a Sant Julià, que va acollir prop de 150 nois i noies que
durant tot el dia van disputar diversos partits a la plaça de Catalunya, on es van muntar quatre camps de futbol. A més dels partits
també es va poder gaudir de diverses activitats lúdiques, com un
taller de circ, un taller de grafit, jocs d’aigua i un taller de body
percussion.
El final de la jornada va tenir lloc a la plaça Major on els 150
participants van fer conjuntament una demostració de body percussion, realitzant el ball que havien après durant la diada. Per
tancar es va fer un acte de clausura amb repartiment d’obsequis
per a tots els participants.

Un Camp Tortí
amb cares noves
Aquesta és la tercera edició
del Camp Tortí. Des del dilluns
2 fins el divendres 13 de juliol,
un grup de nois i noies del poble participen d’aquest projecte. Durant la primera setmana s'ha programat arreglar
el pati del centre de dia de la
gent gran per convertir-lo en
un jardí terapèutic. La segona setmana hi ha previst les
activitats més lúdiques que
aquest any són la realització
de jocs del món amb l’entitat
Abaraka Bake, una acampada
al Llopart, una bicicletada fins
a Manlleu per anar amb piragües pel Ter i fer el roomscape
del serpent, la tradicional sortida al parc aquàtic i una visita
a l’Aeròdrom Vilatorta.
Aquest és un any de canvi
generacional al Camp Tortí ja
que la majoria de joves que
havien participat en anteriors
edicions no han vingut perquè
s’han apuntat a altres projectes fora del poble, hi ha hagut
noves incorporacions més
joves que han pogut gaudir
d’un dels projectes juvenils
més importants del poble.

Quarta sortida
al parc aquàtic
Es previst que dijous 12 de
juliol es faci la 4a sortida jove
al parc aquàtic de Roses
Aquabrava, organitzada pel
Servei de Joventut d’Osona
Centre, que enguany hi participaran prop d'un centenar
de joves dels pobles d'Osona
centre i el Bisaura.
Aquesta sortida és una de
les activitats amb més participació de les que s’organitzen des del servei que a més
de tenir una vessant lúdica
també crea una cohesió entre joves dels municipis que hi
participen.

La Gemma Collell, tècnica de
joventut d’Osona centre, que
d’entre altres pobles s’encarrega del Punt Jove de Sant
Julià, va participar el mes de
maig passat, en el programa
Erasmus+Youth a Merelbeke,
a la regió de Flandes de Bèlgica. La formació va tenir lloc
del 13 al 18 de maig i hi van
participar professionals de 12
països europeus diferents. La
Gemma hi va explicar el treball
en terme de participació juvenil
que es realitza en l’àmbit comarcal en els sis municipis que
ella treballa.
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El Servei de Joventut d’Osona Centre assisteix a una formació a Bèlgica

Canvis al Casal
d’Estiu Municipal
Com cada any amb l’arribada
de l’estiu ha començat el Casal
d’Estiu Municipal, que des del
25 de juny acull nens i nenes
per gaudir d’un estiu ple de diversió, tot aprenent de la diversitat cultural, que enguany és
el centre d’interès del projecte.
Aquest és un any de canvis al
casal ja que tenim una nova
coordinació formada per l’Andrea Dunkel i en Ramon Cunill,
que substitueixen a la Irene
Erra, que ha dirigit el casal els
últims sis anys. Durant aquest
temps el casal ha crescut molt,
tant en nombre de participants
com en la qualitat del projecte pedagògic d’educació en el
lleure.
El reconeixement que té avui
aquest casal dins i fora del poble, és gràcies a la implicació
que hi ha hagut any rere any.
La Irene aquest any encara
ens acompanya al casal, per
poder fer un bon traspàs cap a
la nova coordinació. L’Andrea i
en Ramon no són nous al casal, ja que fa 2 i 3 anys que,
respectivament, hi han participat com a monitors i aquest
any han entomat el repte de la
coordinació.

S’organitza la primera jam d’skate
i scooter a l’skatepark
Ja fa un any que l’skatepark de Sant Julià va entrar en funcionament i l’afluència de patinadors ha sigut molt nombrosa fins ara.
Aquest espai, que va ser una demanda dels patinadors del poble,
actualment es considera un dels millors que hi ha a la comarca.
Els mateixos impulsors de l’skatepark, aquest any van proposar
a l’Ajuntament d’organitzar una jam d’skate i scooter, per poder
dinamitzar l’espai i atraure els millors patinadors de la comarca i
del país a practicar l’skate i l’scooter a la nostra pista.
La jam va tenir lloc la tarda del dissabte 30 de juny, amb diverses rondes perquè cada participant pogués demostrar les seves
habilitats en cada mòdul de l’skatepark. Al final de la jornada es
va sortejar material entre els skates i scooters participants i es van
regalar samarretes per a tothom.
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Agrupació Sardanista
48 anys d'història
Des de aquell juliol del 1970, i en un moment políticament molt difícil, un petit grup
d'entusiastes de les sardanes, encapçalats
per en Josep Tort, van fundar l'Agrupació
Sardanista de Sant Julià i organitzaren les
primeres audicions d'estiu de forma estable, amb l'ajut econòmic d'una cinquantena de socis i d'algunes famílies del poble.
D’això fa 48 anys.
Ens apropem a les nostres Noces d’or.
Dos anys passen molt de pressa i ja hem
començat els preparatius per celebrar-ho
com cal. A banda de la nostra programació habitual, volem fer tot un seguit d’actes
relacionats amb les sardanes i la música de
cobla durant tot l’any 2020. L’acte més significatiu serà el primer cap de setmana de
juliol amb l'organització de l’Aplec Comarcal d’Osona, que ja tenim confirmat que es
farà aquí a Sant Julià el mateix cap de setmana del nostre 50è aniversari. L’any vinent
anirem a Gurb, poble que ens precedeix, a
recollir l’estàndard de l’Aplec, que va ser
confeccionat a Sant Julià i romandrà durant
tot un any a l’entrada del nostre Ajuntament
fins que el dia de l’Aplec l’entreguem al poble que l’organitzi l’any següent.
Us volem demanar la vostra col·laboració per tal d’ampliar el nostre arxiu fotogràfic i poder fer una gran exposició d’imatges
relacionades amb l’Agrupació Sardanista durant tots aquests anys. Naturalment
farem còpies i us retornarem els originals
que ens faciliteu. En properes revistes us
anirem informant i els nostres socis rebran
en el seu moment el programa previst a
casa seva.

Castanyada Sardanista
Com que abans de sortir el proper número
de la revista ja haurem celebrat la castanyada sardanista que es farà el dia 4 de novembre, us volem convidar a ballar alguna
de les 9 sardanes que interpretarà la cobla
Ciutat de Girona a la pista del pavelló i també
a menjar castanyes que torrarem especialment aquell dia a les brases del restaurant
de les Set Fonts i que es repartiran a la mitja
part de l’audició acompanyades de porrons
de vi dolç que faran de millor empassar els
50 quilos que es consumeixen cada any.

En Dante Miravet
i la seva esposa,
Rosa Peris, quan
ballaven amb la
colla Ginesta.
Dècada de 1940.

Entrega del Premi a la Dedicació
Sardanista a Dante Miravet
Com ja sabeu, la Confederació Sardanista de Catalunya ha atorgat el Premi a la dedicació Sardanista
a Dante Miravet, el nostre sotspresident. Per aquest
motiu la propera tardor l’acompanyarem a Montblanc -capital de la sardana 2018- a recollir aquest
guardó
Estem preparant el desplaçament en autocar per
acompanyar en Dante i passar un dia d’excursió en
aquesta vila ducal emmurallada, capital de la Conca
de Barberà, on farem una visita al poble medieval,
dinarem i assistirem a l’acte de lliurament del premi.
Oportunament comunicarem els detalls del viatge,
preus, menú del dinar i horaris per a informació de
totes les persones que vulgueu acompanyar-nos.

Propers actes sardanistes
Dissabte 14 de juliol. 10 nit. Plaça Catalunya:
Nit d'Entitats i audició de Festa Major.
Cobla la Flama de Farners.
Dissabte 21 de juliol. 5 tarda. Parc de les Set Fonts:
Audició de cafè de la Festa Major.
Cobla Rosaleda.
Dimecres 15 d'agost. 5 tarda. Vilalleons:
Audició de Festa Major.
Cobla Jovenívola d'Agramunt.
Diumenge 4 de novembre. 5 tarda. Pavelló:
Audició-Castanyada.
Cobla Ciutat de Girona.
Diumenge 23 desembre. 6 tarda. Saló Catalunya:
Concert de Nadal.
Cobla La Flama de Farners.
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Tupinots
Tupinots tot l'any
Enguany els Tupinots hem estat
més actius i hem afegit actes i
festes a la nostra programació
habitual. El 18 de novembre de
2017 vam celebrar la “Festa del
Tupinot” per commemorar els
10 anys de l’entitat. Encetada
la primavera vam organitzar la
primera “Calçotada Popular”
que es va haver d’ajornar pel
mal temps fins el 7 d’abril. Vam
passar una bona vetllada amb
el dinar i els monòlegs de Godai Garcia; de ben segur que
repetirem. El dia 2 de juny vam
repetir per segon cop la “Festa
del Parrac” on la gent s’havia de
disfressar de diferents personatges i així poder crear el poble de
“Sant Esteve de les Roures”, on
fins i tot vam escollir un alcalde.

La Festa Major
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Tot i així la gresca acaba de començar i els Tupinots donem el
tret de sortida a la Festa Major
2018 amb el cap de setmana
jove: el Birratorta. Aquest any
s’ha convocat el tercer concurs
del disseny de la samarreta on
s’hi han presentat 4 propostes
i la guanyadora ha estat Paula
Arboix. Cal destacar que les votacions s’han fet per facebook
de manera que entre tots hem
pogut escollir el disseny que
lluirem més de 200 persones.
Moltes felicitats i moltes gràcies
a totes i tots per participar-hi.
L’any passat vam afegir noves
activitats al programa i aquest
any no podia ser menys. La Tupiporkada serà una activitat on
ens enfangarem ben enfangats i
de ben segur que ens ho passarem genial. Continuarem amb
les activitats que van triomfar
la Festa Major passada com la
“Baixada de carretons”, el dinar
jove o la Holi festival. Aquest
any la caminada nocturna serà
el dilluns 16 de juliol.

Programa de la Festa Major dels Tupinots
Dissabte 14 de juliol
a 2/4 de 5 de la tarda, a les Set Fonts:
Birratorta + Entrepà + Festa
Diumenge 15 de juliol
a 2/4 de 8 del vespre, al carrer Puig-l'agulla:
Baixada de Carretons
Dilluns 16 de juliol
a 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:
Caminada nocturna
Divendres 20 de juliol
A les 6 de la tarda, a la zona esportiva:
Tupiporkada
A les 12 de la nit a la plaça de Catalunya:
El ball del fanalet encetarà
la festa amb música dels anys 80
Dissabte 21 de juliol
A les 2 del migdia: Dinar Jove
A les 5 de la tarda, a la zona esportiva: Holi Festival
A 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de Catalunya:
Concerts amb Bandidos, Seguirem i DJ

Hola amics i seguidors de la
nostra coral, de nou ens posem en contacte amb vosaltres, després d’una petita
pausa.
Un cop acabada la Pasqua,
en què varen participar a la
missa del dia 1 d’abril, i en el
41è Aplec Caramellaire del dia
8, volem fer-vos un petit comentari.
Desprès de cantar la missa de Pasqua i per motius de
falta d’entesa entre els responsables dels cantaires de
les Caramelles del Roser i nosaltres, no vàrem cantar com
de costum al peu de l’altar les
tradicionals peces de Som vilatortins i Adéu-siau.
L’Aplec Caramellaire que
a causa del mal temps es va
celebrar al Saló Catalunya
creiem que va perdre l’atractiu de la plaça Major tan ben
guarnida, però es va guanyar
en qualitat sonora i en l’atenció del públic. Les cantades a
l’exterior queden distorsionades perquè la gent parla més
i se senten sorolls propis del
carrer.
En l’aspecte de qualitat musical creiem que la nota de les

corals va ser de notable i volem destacar com excel·lent la
coral Solstici de Perpinyà que
ens va enamorar a tots els
cantaires de les altres corals
i el públic en general. Com
dèiem abans, a la plaça no
haguérem apreciat amb tanta
qualitat les seves peces i les
de les altres de colles.
Al final de l’Aplec vam poder cantar, conjuntament amb
les Caramelles del Roser, el
Som Vilatortins i l’Adéu-siau,
El dia 10 de Juny amb motiu
del 23è Homenatge a la Vellesa cantàrem la missa d’aquesta celebració amb un repertori
nou, respectant el tradicional
cançoner eclesiàstic.
D’acord amb la iniciativa
del Ajuntament de celebrar
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Coral Cants i Rialles

la Nit d’Entitats el dissabte
14 de juliol, en el marc de la
Festa Major, estem preparant
un taller de música coral per
tots els que passin pel nostre
estand, de 2/4 de 7 a 2/4 de
9 del vespre. Les cançons assajades les interpretarem tots
plegats com a cloenda de la
Nit d’Entitats.
Per altra banda cal dir que
una bona part dels components de la nostra coral ens
ajuntem amb la gent del poble
i músics de totes les edats per
participar en l’acte “Música
per la Llibertat” en suport dels
presos polítics i exiliats, que
organitza el Comitè de Defensa de la República, cada diumenge a les 12 del migdia, a
la plaça de Catalunya.
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Parlem amb les entitats

Mia
Molist

President
de la Colla
gegantera
Tot i que en Pàmfil i l'Elisenda són de l'any 1984, l'actual colla
gegantera es va formar l’any 2011 i l’abril de l’any següent va iniciar la
primera temporada gegantera amb la trobada de Manlleu. Són 8 anys
de colla i 7 de temporades geganteres. L’anterior colla gegantera,
amb en Josep Company com a cap de colla, va deixar de voltar per
tot Catalunya la temporada 1999/2000 però cada any per la Festa
Major treien en Pàmfil i l’Elisenda a ballar. En Mia Molist i el seu germà
Marc, han estat els presidents de l'entitat.
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Com va sorgir l'actual colla
gegantera?
Per la Festa Major del 2011
vaig donar un cop de mà a
portar els gegants i a la ment
em va quedar la imatge d’en
Josep Company, un home
que la seva passió eren els
gegants. Durant la cercavila,
en un dels moments de canvi
de portador, va venir en Josep
i em va dir “ser que no ho haig
de fer però em deixes portar
l’Elisenda una estona?” i la
seva cara se li va il·luminar, i
des d’aquell dia vàrem posar
en marxa els gegants. Per
desgràcia el gener del 2012 en
Josep Company ens va deixar,
però estic segur que en el dia
d’avui hauria estat molt content

de veure en Pàmfil i l’Elisenda
voltant per tot Catalunya.
Quanta gent ha passat per la
colla?
En aquests 8 anys ha passat
molta gent, no tanta com
haguéssim volgut però hem
arribat a ser una bona colla.
L'avantatge que te la colla
gegantera és que tothom pot
participar-hi i és important des
del més petit fins el més gran.
En aquestes 7 temporades
haurem fet aproximadament
unes 90 sortides. Els gegants
els porta la colla gegantera
però són la imatge de tot un
poble i són els gegants de tots.
Gràcies a en Pàmfil i l’Elisenda
hem visitat pobles molt petits i

ciutats molt grans. Ells ens han
donat l’oportunitat de conèixerlos, de la mateixa manera que
molta gent ha descobert i
visitat Sant Julià de Vilatorta
gràcies a les nostres trobades
geganteres.
Podríem dir que el punt àlgid
de la colla va ser la celebració
del 30è aniversari d’en Pàmfil
i l’Elisenda?
L'any 2014 va ser un dels
millors anys que pot tenir
una colla gegantera, hem de
partir de la base que som un
poble petit però amb una gran
capacitat de mobilització.
Vàrem començar amb un
projecte de celebració que no
deixava de ser una trobada i
amb les ganes de tota la colla
va acabar amb un gran dia
geganter que cap poble petit
com nosaltres ha acollit tantes
colles (30) i tanta gent. Aquell
10 de maig no l’oblidarem mai,
va ser un dia complet i amb
moltes sorpreses, matinada
amb els trabucaires i grallers
de Taradell, xocolatada, fira
del món geganter, inflables,
homenatge a l’últim cap de
colla Josep Company, tallers,
dinar d’aniversari, plantada de
totes les colles, cercavila pels
carrers de Sant Julià, balls
de gegants, sopar geganter i
animació. I per si no fos prou
tot això, hem de sumar-hi
dues coses molt importants i
que per una colla et fa sentir
orgullós: la primera, i gràcies a
la col·laboració de tot el poble
vam estrenar la restauració
d'en Pàmfil, l’Elisenda i els
capgrossos, i la segona és
que tenim una cançó i un ball
propi gràcies a la col·laboració
inestimable de Santi Riera.
Aquests detalls donen nom i
prestigi a la nostra colla i als
nostres gegants.
El compromís de fer tantes
sortides i activitats no us va
cremar una mica?
Potser sí. Quan allò que estàs

Ara us trobeu en una situació
de crisi que us fa plantejar la
continuïtat de la colla
Quan
fas
la
trobada
gegantera el teu poble és un
gran dia i gaudeixes al veure
tantes colles de gegants i
el so de les gralles i tabals,
aquell dia molta gent diu “a
mi m’agradaria venir a la colla
gegantera” però darrere de
qualsevol entitat hi ha una gran
feina i un mínim d’implicació,
i en el nostre cas, durant tot
l’any, ens hem de desplaçar
a diferents poblacions per
retornar les trobades a les
colles que han vingut a Sant
Julià, després la gent ja no ho
veu tan bonic i per culpa de la
manca de gent cada dia la colla
es va apagant de mica en mica.
En la cultura gegantera
sempre hi ha faltat gent,
només hem de tenir en compte
una cosa i és molt simple: si
fem 15 sortides l’any i la colla
som 20 persones, aquestes 20
persones hem d’anar a totes
les sortides perquè si no ja
no podem treure els gegants.
Només et dona tranquil·litat

1988

2018

"Vilatortins, vilatortines,
en Pàmfil i l'Elisenda us
necessiten. Veniu a fer
colla. Veniu a fer poble!
Sense la vostra ajuda
els nostres gegants
tornaran a dormir. No
deixem que agafin el
son!"
si la colla és molt nombrosa
perquè no es nota si falta algú
que un dia no pot venir a una
trobada
Heu fet crides per integrar
gent nova?
Sí, hem demanat que la gent
vingui a fer de portador, ser
músic, acompanyant, etc. A la
colla, hi pot participar tothom,
petits, grans, famílies. Però no
hem obtingut bons resultats. Sí
que haig de dir que el dia de la
trobada del nostre poble molta
gent ens dona un cop de mà,
però això de venir durant l’any
ja costa més.

Per la Festa Major fareu la
VII trobada gegantera, serà
l’última?
A
finals
d’any
quan
planifiques la propera trobada,
parles amb moltes colles per
fer intercanvi a tornar visita.
Un cop tenim el calendari fet
i sabem les colles que vindran
ja assumeixes el compromís
de complir amb totes les
sortides. És a dir, que a finals
d’any, encara que no vulguem
i ens faci mal el cor, si no som
més gent haurem de prendre
la decisió de plegar.
Veure els gegants dins el
remolc et dol i per gust cada
Festa Major els trauries a ballar
però si fos el cas que la colla
hagi de plegar, el cor em diu
que de moment en Pàmfil i
l’Elisenda no podran participar
a la Festa Major dels pròxims
anys, perquè com em va dir un
bon amic “no t’adones del que
tens fins que ho has perdut”.
De tota manera farem tot el
possible per fer que en Pàmfil
i l’Elisenda continuïn ballant,
però hem de ser conscients
que un cop acabi la temporada
si no tenim més gent haurem
de dir prou. El que no podem
fer és comprometre'ns amb
una altra temporada i deixar
d’anar a les trobades.
Creus que la colla es revifarà
i hi haurà gent interessada a
integrar-se a la colla?
A mi m’agradaria pensar que
si, i si és així, la meva família i
jo serem els primers de formar
part de la colla gegantera.
Aprofitant l’avinentesa vull
donar les gràcies a la colla
gegantera, geganters, músics,
acompanyants, tots aquells
que han passat per la colla
gegantera, perquè estic molt
orgullós i content de tot el que
hem fet i de tota la feina feta i
sense ells tot això no hauria
estat possible. Ara sí que puc
dir que a Sant Julià tenim uns
grans gegants i jo he tingut unes
grans persones al meu costat.
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fent ho vius amb il·lusió i
passió de vegades no veus
tot el que estàs fent. Per tu et
sembla poca cosa però per la
gent que no ho viu com tu és
molt. De mica en mica t’adones
de les coses i les veus, i vull
posar un exemple que em va
quedar molt clar quan un amic
que em va donar un cop de
mà a l’arrancada de la colla li
vaig proposar de quedar-se i
em va contestar que no volia
comprometre's cada setmana,
i jo li vaig dir que ell estava més
lligat que jo perquè durant la
setmana feia d’entrenador d’un
equip, dissabte era ell mateix el
que jugava a futbol i diumenge
jugava l’equip que entrenava, i
em va contestar que per ell no
era estar lligat i aquesta és la
diferència: per ell el futbol era la
seva passió i per mi els gegants
són la meva passió.
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OBRA NOVA
REFORMES

Pressupostos sense compromís
Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09
Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

Av. Verge de Montserrat, 42
Telèfon 93 812 24 94
Sant Julià de Vilatorta
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"D'un moble vell,
en fa un arbre"
		

(Anne Sexton)

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

Córrer com un tubaab
El nostre company de l’associació, l’Ignasi Arumí, ha publicat el llibre “Córrer com un
tubaab”. Escrit en format narratiu explica la història d’uns
voluntaris que van a cooperar
a Jali. A través de les experiències dels protagonistes s’hi
plantegen qüestions ètiques
respecte a la cooperació que
anem a fer els blancs (Tubaabs) a països dels mal anomenats tercer món. Us mostrem
un petit fragment del llibre i
qui li pugi interessar que no
dubti a contactar amb nosaltres.
"La Dranding deixa les agulles de cosir a terra, s’incorpora
lleugerament i em mira als ulls.
- Els blancs arribeu i penseu
que aquí som pobres, perquè
no tenim aigua a les cases, ni
llum, ni cuines, ni neveres... i
penseu: els hem d’ajudar. Però
a Jali no som pobres. Tenim

moltes coses, i encara ningú s’ha mort de gana, perquè
si tu no tens menjar el teu veí
segur que te’n dona. En canvi, les dones ens morim de tant
treballar. No podem parar, tota
la feina la carreguem a la nostra
esquena. Vosaltres veieu allò
superficial i trieu el que voleu
fer amb els vostres diners, però
hi ha moltes capes en un poble
de Gàmbia. Les dones hem de
caminar quatre kilòmetres per

anar a moldre l’arròs i el cus, i
no és perquè no tinguem llum,
és perquè no tenim la màquina,
que funciona amb un generador.
- Així que els blancs no hem
vist la vostra prioritat?
- Tampoc ens l’heu demanat mai.(...) És fàcil enganyar la
gent que no ha estudiat i que
es pensa que allò que fan els
blancs els pot donar diners i felicitat. El que és cada cop més
difícil és aconseguir que els
nois i noies joves es quedin a
Gàmbia i vagin a treballar. Què
voleu? (...) Tots els blancs feu
el mateix: arribeu, porteu allò
que creieu que és necessari i
marxeu. I tots els negres fem
el mateix: ho fem servir sense
cura fins que s’espatlla, perquè
tampoc ens heu ensenyat a ferho sevir correctament. I al final,
què passa?..."
Un bon llibre per reflexionar.
Us esperem a la festa major.
Tota la informació de l’associació es pot trobar al blog:
http://abarakabake.blogspot.com.es/
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Abaraka Bake

Segona edició de Oriol Riera Experience a Sant Julià

Les instal·lacions esportives
municipals del nostre poble
han acollit novament l’Oriol
Riera Experience, una setmana de futbol que té com a
objectiu donar l’oportunitat a
nens i nenes de poder viure
de primera mà tot allò que un
jugador professional de futbol
viu de manera quotidiana.
Aquest any OR Experience ha crescut en nombre de
participants amb més de cent
nens i nenes que han pogut

gaudir, d’un nou camp de futbol 7 que s’ha habilitat per
l’ocasió.
Riera destaca com a novetats d’aquesta edició "l’aposta ferma que hem decidit fer
en futbol femení i que ens hem
sumat a la campanya sostenible Esport amb bon ambient,
impulsada per Coca-Cola
Company, en que els participants i els professionals hem
recollit tots els envasos PET
consumits durant l’esdeveniment amb l’objectiu que la
companyia pugui reciclar-los i
reutilitzar-los”.
Riera, que milita al Western Sydney Wanderers FC
a la primera divisió australiana, s’ha envoltat de nou d’un
gran equip professional i dife-

rents col·laboradors, com és
el cas de l’Unitat de Medicina
de l’Esport de Bayés Esport
que ha vetllat en tot moment
perquè l’esport i el rendiment
sempre vagin acompanyats
de la salut.
Dani Toribio, capità gironí del
club madrileny AD Alcorcón de
la segona divisió espanyola,
ha estat el convidat especial
en aquesta edició, compartint
amb els jugadors i les jugadores un matí ple de preguntes,
fotografies i també formant
part de la sessió d’entrenament. També hi han col·laborat
l’àrbitre professional català Albert Català i el periodista Edgar Fornós amb dues xerrades
enfocades als participants i als
pares i a les mares.
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El rugbi és un esport gairebé desconegut per
la gran majoria de la gent. No omple les pàgines de la premsa esportiva i encara menys
dels mitjans audiovisuals. No hi ha fitxatges
multimilionaris ni estrelles mediàtiques, però
cada vegada més nens i joves de totes les
edats van als clubs per informar-se i formar-ne part. El perquè d’aquest creixement
ens ho expliquen quatre jugadors d’aquí, del
nostre poble, Sant Julià: en Raül Vall-llosada,
en Jan Freixa, la Sara Martori i la Mar Erra.

Raül Vall-llosada

Quatre vilatortins del món del Rugbi

En Raül, la Mar, la Sara i en Jan ens expliquen la seva experiència
En Raül, de 44 anys, és el més veterà, amb 31
anys ha jugat a totes les posicions tot i que
actualment és flanquer. Té el títol d’entrenador
i ha format part d’equips com els Crancs, el FC
Barcelona o el GEiEG Girona. També ha estat
seleccionat diverses vegades per la selecció
nacional. Ara el més important per ell és veure
com aquest jovent que puja s’obre camí, i ens
augura un futur molt esperançador i brillant
pels tres jugadors del nostre poble.
En Jan té 13 anys i en fa 5 que juga amb els
Crancs. Va començar jugant de talona (2) però
es troba més a gust jugant de vuit, tancant la
melé. Després de veure vídeos dels All Blacks
amb el seu pare va anar a un entrenament de
l’escola de rugbi i ja s’hi va quedar. Ha estat
seleccionat per jugar un partit amb la selecció
catalana on el nivell és molt alt. “M’hauré d’esforçar molt si hi vull tornar a jugar” diu.
La Sara, de 15 anys, només fa 9 mesos que
juga en la categoria sub16 en la posició de flanquer i ja ha estat seleccionada per jugar amb
la selecció catalana de rugbi15 sub18, quedant
sots-campiones d’Espanya. Actualment també
està preconvocada per la selecció catalana de
sevens sub16. Amb el seu equip els Crancs
han quedat primers de la quarta divisió.
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La Mar té 23 anys. Va començar a jugar la temporada 2016-2017 amb l’INEF Barcelona a la
Divisió d’Honor femenina. La seva posició és a
la segona línia de la melé. La seva intenció quan
acabi el màster que està cursant és poder fitxar
pel Girona i així intentar pujar de categoria. “Jo
vinc del món del bàsquet i aquesta temporada
no he pogut jugar a rugbi per una lesió que em
vaig fer al torneig de bàsquet de Sant Julià”.

Jan Freixa

Sara Martori

Mar Erra

problemàtiques que aprenen
a canalitzar la violència i sentir-se integrats, valorant molt
positivament que formen part
d’un grup que els accepta. Hi
ha també equips inclusius amb
jugadors que tenen alguna discapacitat o síndrome de Dwon.
Els forts entrenaments encara que faci molt fred, plogui i
quedin molls, bruts i enfangats
de dalt a baix, els deixen molt
cansats i abatuts, però amb
la satisfacció i l’autoconfiança que han treballat de valent
perquè el seu equip pugui tirar
endavant de la millor manera
possible.
L’altra característica del rugbi és el respecte a l’equip contrari. No hi ha menyspreu ni
insults, les dues aficions estan
barrejades tant a fora del recinte com dins del camp a la
grada. És permès l’alcohol i les
ampolles de vidre, cosa del tot
impensable en altres esports.
L’equip amfitrió té molta cura
de rebre cordialment l’adversari
i un cop acabat el partit se celebra l’anomenat tercer temps
on se’ls convida a una botifarrada o carn a la brasa, molta
cervesa, càntics i festa grossa.
L’equip guanyador del partit
hi serà rebut amb el passadís
d’honor i l’aplaudiment de les
dues aficions.
Una de les coses que més
preocupa als pares és el tema
de les lesions. Al ser un esport
amb molt contacte molt sovint
hi ha cops, blaus, esgarrapa-

des i fractures d’ossos que
obliguen al jugador a estar un
temps de baixa. Tots coincideixen però que volen recuperar-se com més aviat millor
per poder tornar a jugar. Part
de l’entrenament els ensenya
a aguantar i superar el dolor,
és per això que molts jugadors
quan noten una lesió al terreny
de joc prefereixen callar i seguir jugant enlloc de demanar
el canvi. És poden realitzar set
canvis durant un partit, la majoria seran en jugadors de la
primera línia de la melé, que és
una de les zones on aguanten
més la pressió.
Els pares quan veuen tot
aquest món acaben per implicar-se i volen ajudar el club, ja
sigui en tasques d’administració, manteniment o encarregar-se del bar. Tots els diners
provenen de les aportacions
dels socis i del patrocini d’alguna empresa de pares que tenen
fills o coneguts jugant al club.
Remarquen també que l’Ajuntament de Vic els ajuda tant
com pot en el tema de les infraestuctures i el camp de joc.
Aquí a Catalunya el rugbi no
és tan conegut com pot ser a
França, Anglaterra o Irlanda on
els seus jugadors són gairebé
herois nacionals, però cada
vegada hi ha més clubs i s’organitzen més lligues a tot el
territori que s’adapten perquè
tothom que vulgui pugui formar
part d’un equip i tingui l’oportunitat de jugar.
Els Crancs com la majoria
de clubs també tenen una escoleta per als més petits. És
una escola d’esport i de valors
on tots els membres es comprometen a tirar-la endavant,
fins hi tot els jugadors del primer equip, que acabaran sent
un referent a seguir per totes
aquestes petites promeses que
ja formen part de la gran família
del rugbi.
Xevi Pona - Lluís Vilalta
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Tots ressalten que el més important del rugbi són aquests
tres valors fonamentals: el respecte a l’àrbitre, el respecte
als companys i el respecte a
l’equip contrari.
El rugbi és un esport de combat, has de conquerir el terreny
contrari i no deixar que envaeixin el teu. Pots ser més valent
que l’altre però no més brut ni
violent. “Jo era petit i grassonet i quan vaig arribar al club
tots aquells nois tan "catxes"
gairebé em feien por, ara ja no,
en sóc un més”, diu en Jan tot
cofoi. Les faltes estan extremadament reglades i t’exposes a
fortes sancions d’expulsió que
es compten per dies, no per
partits. Ningú discutirà mai una
decisió arbitral i en el cas d’estar investigat per una falta fins i
tot el propi club et pot sancionar. En el rugbi no tot és força,
les diferents jugades tàctiques
estan totes estudiades i assajades minuciosament en els entrenaments. Tots els jugadors
saben perfectament el que han
de fer depenent de com es desenvolupa el partit i les indicacions pertinents del seu capità
o de l’entrenador.
Tots els jugadors se senten
part de l’equip, no hi ha individualismes ni favoritismes. Ningú és discriminat per ser alt o
baix, per ser gras o escanyolit,
tots tenen el seu lloc i la seva
funció, i de tots depèn el bon
o mal funcionament de l’equip.
La companyonia és el valor fonamental que ajunta nens de
totes les races i classes socials
(als Crancs també hi juga un
nen refugiat). “M'agrada el club
perquè es respira un ambient
de familiaritat i unió, ja que el
rugbi és un esport on ningú és
imprescindible i per guanyar un
partit es necessita a tothom, si
algú falla tothom falla”, diu la
Sara mentre els altres tres assenteixen i ho corroboren. Hi
ha nens de centres d’acollida
amb circumstàncies personals
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El Club Tennis Sant Julià de Vilatorta ha finalitzat
aquest mes de juny les lligues comarcals de pàdel i tennis amb molt bons resultats.
L'equip Masculí A de pàdel, la temporada
passada va assolir l'ascens a 1a categoria del
Comarcal després de guanyar la tercera lliga
consecutiva (quarta, tercera i segona) i aquesta
temporada ha mantingut la categoria guanyant
la promoció contra la Solana B, per tant seguim
a Primera.
L'equip Femení de pàdel va guanyar la promoció contra a Solana B i pugen a 2a. Aquest equip
va guanyar la lliga les dues últimes dues temporades. Per arrodonir la temporada el Masculí B
també va jugar la promoció d'ascens contra el
Sant Hilari C i pugen a 6a categoria del comarcal
de pàdel.
Per altra banda el nostre equip del Comarcal
de tennis ha fet una bona temporada finalitzant
la lliga en quarta posició del grup Bronze i ha
arribat a semifinals de la Copa.
Durant aquesta primavera s'ha disputat el
Torneig social de primavera amb la participació
d'unes quaranta parelles, les quals el diumenge
dia 3 de juny van jugar les finals de les diferents
categories.
Per altra banda us volem anunciar que aquest
mes de juliol farem el VI Torneig de pàdel Festa
Major Sant Julià de Vilatorta on us hi esperem
a tots.

esports

Club de Tennis Sant Julià

59

esports

Club de Futbol Sant Julià
El futbol base tanca la temporada 2017-2018
El dissabte dia 9 de juny, els tècnics, familiars i jugadors del futbol base van celebrar el sopar de
cloenda de temporada a la pista
poliesportiva. Alguns tenien més
a celebrar que d’altres però el
cert és que tothom s’ho va passar
d’allò més bé.
Els resultats d’aquesta temporada han estat diversos per als
equips del futbol base però és innegable que tots els jugadors han
donat el màxim d’ells mateixos
per defensar amb orgull i honestedat els colors del CF Sant Julià.
El Benjamí, ha acabat la temporada en la 12 posició, mostrant
clares millores al final del curs i
aconseguint diverses victòries de
mèrit davant de rivals que a la primera volta s’havien mostrat superiors.
Per la seva banda, l’Aleví B a
tancat el curs en una més que
digna 13 posició. La temporada
no ha estat gens fàcil per a aquest
equip però això no ha evitat que
els seus integrants es mostressin
disposats a lluitar-ho tot en cada
partit.
En un altre sentit, l’Aleví A (2
divisió) ha acabat la competició
en 4 posició. Aquest resultat és
de gran importància ja que han
aconseguit mantenir la categoria
i no només això s’han mantingut
als llocs capdavanters de la classificació durant tota la lliga.
L’Infantil, per la seva banda ha
acabat en 5a posició, un resultat
d’allò més esperançador de cara
a futures temporades.
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Menció a part mereix el Cadet
que, enguany ha aconseguit proclamar-se campió de lliga empatant a
la primera posició amb el Torelló. La
competició s’ha decidit per la diferència de gols entre ambdós equips.

Club de Patinatge Artístic
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En darrer lloc, cal comentar
que el Juvenil ha finalitzat la
lliga en una bona 7a posició.
Aquesta temporada els haurà
servit per assentar les bases
de cara a la propera.

Quarta Catalana
També han acabat la temporada els dos equips sèniors de 4a catalana amb que
compta el club. El 4a Catalana B ha acabat la lliga
en 5a posició, demostrant
de nou que es tracta d’un
equip competitiu que sempre
ocupa els primers llocs de
la classificació. Per la seva
banda, el 4a catalana C ha
tingut menys sort i ha acabat
la competició en la 11a posició del seu grup.

Tercera Catalana
El 3a Catalana dirigit per Cesc
Pla i Jordi Llopart ha aconseguit un meritori 5è lloc de la
taula classificatòria. El 27 de
maig passat, l’equip va disputar l’últim partit de la temporada davant del Sant Vicenç de
Torelló. L’empat aconseguit en
aquest partit va certificar la 5a
posició final. El partit va servir
també per acomiadar Gerard
Costa i Francesc Batista, dos
jugadors que han format part
de l’equip les darreres temporades i que ara emprenen
nous projectes. A tots dos els
desitgem molta sort.
Cal destacar que el primer
equip del club ha comptat
amb l’escalf del aficionats al
llarg de tota la temporada que
tant als partits de casa com
els de fora han animat l’equip
de forma incondicional.
Esperem que la temporada que ve arribi plena d’èxits
individuals i col·lectius per
a tots els membres del club.
De fet, estem convençuts que
cadascun donaran el màxim
perquè així sigui.

El 8 d’abril passat, els grups de xou de primària i secundària,
van participar a la Competició de xou en patinatge artístic del
CE Osona. El grup de primària va ser el guanyador de la seva
categoria amb el ball “Feliç Aniversari”. Els grups de secundària
també va fer un molt bon paper. El grup A va fer la 4a posició, amb el ball “Diamants” i els del B van ser cinquens amb el
ball “Endolls”. Felicitem les patinadores i les entrenadores per la
gran feina feta i per aquestes més que merescudes posicions.
El 6 de maig el grup de xou de primària i el grup de xou de
secundària A, van ser presents a la Final territorial de xous de
Barcelona que aquest any es va celebrar a Vic. Els dos grups
van quedar setens.
El 26 de maig es va celebrar el 7è Festival de Patinatge Artístic
de Sant Julià. En aquesta ocasió comptàrem amb la participació
de prop de 130 patinadors del CP Gurb, CP Osona, CPA Folgueroles, CP Lluçanès i CPA Sant Julià de Vilatorta. El festival va
durar prop de 2 hores amb mitja part inclosa. Des del club volem
agrair una vegada més la col·laboració de l’Ajuntament i de les
empreses i entitats del poble que ens han ajudat a fer realitat el
festival
Fent balanç d’aquesta temporada podem dir que estem satisfets per la consolidació i creixement de l’entitat, mantenint el
mateix nombre de patinadores de la temporada passada. Gràcies a les famílies per confiar en nosaltres. Per últim comentar-vos
que aquest any els entrenaments han finalitzat el mes de juny i
s’ha obsequiat a totes les patinadores amb l’equipament nou
del club. Esperem retrobar-nos al setembre amb energies renovades i ganes de fer allò que tant ens agrada fer... patinar!
Moltes gràcies a tots els que heu participat i col• laborat en
aquesta temporada i fins al setembre.
CPA Sant Julià de Vilatorta
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Club Ciclista Calma
Actualitat del club

El 9 i 10 de juny, el Club va viure un cap de setmana intens de
ciclisme. Tres competicions de
màxim nivell català. A les 9 del
matí del dissabte començava la
cursa del Campionat de Catalunya de Cadets, una distància
de 60 km sortint de Sant Julià
cap a Calldetenes, Vic, Santa
Eugènia, Taradell, la Mansa,
Viladrau, Coll de Revell, Pla de
les Arenes, Collsesplanes, Sant
Sadurní i meta al carrer de Núria. Un traçat de muntanya amb
una baixada espectacular de 8
km. En la tornada a Romegats
es van acabar de definir les posicions. El guanyador Martí Hidalgo de l’equip Tot-Net ho va
fer en 1:50:00, el segon l’Adrian
Ferrer en 1:50:30 i l’Arnau Gilabert en 9a posició en 1:50:33,
tots dos de l’equip Autocars
Segalés.
Seguidament es va iniciar la cursa de Fèmines sobre
una distància de 72 km. Un
recorregut previ de Sant Julià,
Calldetenes, Vic, Santa Eugènia, Sant Marc i Sant Julià i a
continuació el mateix que els
cadets. Durant els primers 25
km és rodava en pilot però en
el moment que va començar
la pujada Gomara-Coll de Revell es van produir les primers
escapades i la guanyadora ja
agafava distància. Les rampes
de Coll de Revell van fer la tria.
La guanyadora Júlia Casas de
l'equip Probyke Club ho va fer
en 2:17:50, en segona posició
l’Ariadna Gilabert en 2:19:11.
Les dues curses es van desenvolupar sense incidents, el
trànsit perfectament regulat per
l’equip de Mossos d’Esquadra i
amb l’ajuda dels col·laboradors
del club en moto i a peu en els
llocs més conflictius. També es
va comptar amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Vic
i Taradell, Protecció Civil de Vic i
vigilant municipal de Sant Julià.

A la tarda del mateix dissabte s’organitzava per tercera vegada la Copa Catalana
Infantils, unes curses destinades als més petits, des de
prebenjamins fins a infantils.
Sobre un circuit de 1,1 km
pels carrers de la Quintana, les
curses van fer des de 2 voltes
els petits fins a 19 els infantils.
Proves destinades a la promoció del ciclisme, es va veure
un bon nivell de competició i
els espectadors, pares, mares
i públic, van gaudir de valent.
La cursa d’infantils va tenir un
guanyador clar, l’Oriol Alcaraz,
que va demostrar molt bones
condicions. Destacar la participació dels germans Ilde i
Lluna Jiménez en les categories més joves.
Diumenge al matí, per acabar-ho de rematar, Campionat
de Catalunya Contrarellotge,
tant de Cadets com de Fèmines. Un recorregut dur, més
aviat semblava una cronoescalada, Sant Julià-Vilalleons
fins a la rotonda de la Fullaca
i tornada, 12 km que el guanyador cadet Martí Hidalgo va
fer en 00:17:58-23, el segon
Arnau Gilabert a 2 segons del
guanyador. De les Fèmines la

guanyadora Ariadna Gilabert
amb 00:19:27-62 i en segon
lloc Alexandra Moreno de
l’equip Tot-Net en 00:20:0090. Aquest tram de carretera
es va poder tancar al trànsit i
es va comptar amb la col·laboració de dues dotacions
dels Mossos d’Esquadra, del
vigilant municipal i voluntaris del club. En les curses de
Campionat de Catalunya hem
comptat amb la presència del
president de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim
Vilaplana que ha agraït l’esforç
fet pel club i la bona organització.
Des d’aquí volem agrair el
suport de l’Ajuntament i la col·
laboració en tots els serveis que
s’han necessitat, instal·lacions
elèctriques, material, reserva
de pàrquings i carrers, etc.
Es poden veure reportatges
fotogràfics de les 4 curses al
web del club www.cccalma.
cat i a www.fotosvilatorta.cat.
El Club participarà en els
actes de la Festa Major amb
la marxa popular pels voltants
del poble, apte per a totes les
edats i sense inscripció prèvia. Consulteu el programa de
la festa major per més detalls.

Com ha estat la temporada?
Mini masculí: Després d’una primera fase
complicada, a la segona varen fer una gran
remuntada acabant en 5è lloc de la classificació. Molt bé nois perquè mai heu llençat la
tovallola!
Cadet femení: Amb nou entrenador han fet
una gran temporada i han finalitzat en 4t lloc.
Sots 25 masculí: Una categoria molt complicada per les diferències entre els equips
però malgrat això han aconseguit una mereixedora 7a posició.
Sènior femení: Han jugat la competició de
lleure del Consell Esportiu d’Osona i les hem
de felicitar per haver format un equip del nores, han sabut fer un grup compacte i ben
avingut. Això els ha permès acabar en 4a posició.
Sots 21 masculí: l’equip Domus-Vilatorta
ha estat el 2n.classificat del seu grup i això
l’ha permès classificar-se per jugar la fase
final. Tot i haver lluitat van ser eliminats per
l’equip que va ser el campió de la competició.
Enhorabona nois per la feina ben feta!
Els tornejos: Hem tingut un equip cadet
molt actiu que a més de la competició ha participat en el Torneig de Sant Joan de Vilatorrada i en el del Mercat del Ram de Vic.
L'escoleta: Uns "petits" grans jugadors. El
nostre futur.
Festa de cloenda de la temporada: El dissabte, 9 juny vàrem tancar la temporada amb
un mati de bàsquet i diversió. Hi va haver la
trobada d’escoles de bàsquet on la nostra escoleta VilatortaBàsquet va estar acompanyada pel les escoles del CB Vic, CB Manlleu, CB
Santa Eugènia. També es van fer tot un seguit
de partidets entre tots els equips del club. Un
dels més esperats i ja tradicional va ser el de
papes/mames vs. cadets, un partit molt intens ple de jugades “impossibles” on les noies
van poder aprofitar per donar petites lliçons
“de bàsquet” als pares. Per arrodonir el matí
compartírem un dinar amb una degustació de
postres fets per nosaltres i es van repartir uns
premis sorpresa d’allò més esbojarrats. Va ser
una estona molt distesa i divertida. La diada
va finalitzar amb un petit homenatge al nostre
equip sots-21 Domus-Vilatorta. P
PREINFANTIL. Nois de l’any 2006
veniu a entrenar i a jugar amb nosaltres,
estem fent un equip a la vostra mida,
estem fent EL TEU EQUIP

esports

Club Esportiu Vilatorta
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Durant aquest curs 2017-18,
l’equip educatiu de la Patuleia
hem reflexionat com iniciar un
nou projecte metodològic i organitzatiu per tal de dur a terme
una pedagogia activa, viva i experimental creant nous espais
educatius anomenats ambients
d’aprenentatge. Són espais
ubicats fora de les aules en
els quals els infants es relacionen, comuniquen i on a partir
de diferents propostes poden
actuar, observar, experimentar,
construir, inventar, imaginar,
compartir, emocionar-se i interactuar amb els altres.
És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar
els diferents ritmes d’aprenentatge. En aquests ambients el
rol de l’educador és acompanyar i guiar els infants en el seu
procés d’aprenentatge.
L’ambient de la llum i la foscor (ubicats al porxo de l’escola).
En aquest ambient troben
diferents materials on la foscor
serà protagonista, sempre amb
uns punts de llum com serà un
retroprojector, una taula de llum,
caixes fosques, lots, etc. o un
racó on hi ha instal·lada una llum
freda on els infants poden jugar
amb objectes i materials fosforescents per crear, comparar...
tot un món màgic que ajudarà a
no tenir por a la foscor sinó tot al
contrari, a gaudir-ne.
L’ambient teatral
En aquest ambient els infants poden introduir-se en un
món de fantasia i imaginació.
Aquest espai de joc simbòlic
disposa d’una ambientació que
convida a disfressar-se i mirar
la pròpia transformació, com
miralls, robes, mascares, barrets, sabates..., posar-se perruques, collarets..., els fa trencar
amb la rutina diària de classe
i contribueix a desenvolupar la

imaginació i la creativitat i fins
i tot agafar la identitat de personatges coneguts a través de
titelles. És una experiència molt
positiva per tal d’enfortir la pròpia autoestima.
L’ambient dels miralls
En aquest ambient hi ha miralls de diferents formes, mides i efectes òptics, a diferència dels que ja estan habituats.
És una manera de facilitar més
oportunitats d'explorar amb
els objectes a diversos nivells,
multisensorial i matemàtic. Els
jocs que fan davant el mirall els
ajuden en el seu desenvolupament i reforçament del llenguatge. Aquests jocs també són
molt importants per estimular la
maduració del cervell i ajuden a
millorar la coordinació i la precisió dels moviments i afavoreixen la relació nen-adult.
Taller d’art
El taller d’art és el lloc per excel·lència per a l'experimentació, la investigació i la manipulació. Es tracta d’un espai més

espai escoles

Llar d’infants Patuleia

lluminós, pensat i preparat per
refrescar les ments i començar
de zero en la creativitat dels
més petits a través de diferents
propostes educatives i artístiques per part de l’educadora,
gràcies a una varietat de materials com ara el modelatge amb
fang, pasta de sal, aquarel·les,
tèmperes, retoladors, materials
naturals per fer composicions
diverses, etc.
Aquest espai és lúdic i ens
afavoreix la comunicació, la cocreació i és representatiu.
Ambient de les construccions
L’ambient de les construccions ens ofereix una oferta
molt variada amb materials no
estructurats i diversificats. Es
tracta d’un espai destinat a les
grans construccions amb peces
de fusta pensades matemàticament per treballar conceptes
(gran-mitja-petit,
igual-diferent...), formes geomètriques,
relacions (simetria, equivalència...) i seriacions i lògica.
Les mestres
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Escola Bellpuig Sant Julià de Vilatorta, el nostre poble
Gimcana de descoberta amb els nens i les nenes de l'escola Surís de Cornellà de Llobregat i de l'Escola Bellpuig
Les fades i els follets de la classe
del bosc de l’escola Bellpuig us
volem explicar que hem fet un
projecte del poble molt bonic.
El dia 8 de març vam tenir
una gran sorpresa. Els nens i
les nenes de l'escola Surís, de
Cornellà de Llobregat, ens van
enviar un mail explicant-nos
que els dies 9, 10 i 11 de maig,
vindrien de colònies al nostre
poble. També ens van fer unes
preguntes per conèixer Sant
Julià de Vilatorta i ens van demanar ajuda. Nosaltres vam
estar molt contents i els vam
respondre amb un vídeo on ens
vam presentar i els vam dir que
sí que els ajudaríem.
Tot seguit ens vam posar a
treballar. Ens volíem documentar
molt bé i després de pensar com
ho podíem fer, vam decidir que
volíem fer entrevistes a diferents
persones que treballen al poble
i pel poble. Els vam telefonar i
vam quedar entesos per anar-los
a entrevistar. Ens vam convertir
en petits periodistes!
Amb tota l’ajuda i la informació obtinguda vam poder respondre totes les preguntes, vam
gravar un vídeo i el vam enviar a
l’escola Surís. Després vam tenir una idea fantàstica: preparar
una gimcana de descoberta del
poble pera als nens i per a les
nenes de Surís i per als nostres
companys/es de 2n de la nostra escola, Vam muntar l'itinerari pensant llocs importants i
d’interès de Sant Julià. L'itinerari d'aquesta gimcana va ser el
següent: Col·legi El Roser, Sant
Roc, zona esportiva, l'Ajuntament, la plaça Major (on hi havia
l'activitat de veure com funciona
el torn i on la Coral, ceramista, va
fer un tupí per cada grup amb la
col·laboració dels nens i de les
nenes), Ca l'Anglada, l'església,
el Casal Núria i l'Arca de Noè.
El dijous 10 de maig va ser

el gran dia! Els nens i les nenes
de 3r ens vam repartir per les
diferents parades i vam rebre
els 7 grups de nens i de nenes
de 2n, de les dues escoles, que
van anar fent la gimcana. A cada
parada d'aquest itinerari, fèiem
una breu explicació del lloc d'interès, un mini joc per anar descobrint més característiques del
lloc on es trobaven, del poble i
l’entorn. Tot seguit fèiem buscar, als nens i a les nenes, un
codi QR que havíem amagat i
on trobaven una pista, que era
un rodolí, per saber quina era la
següent parada. Els nens i les
nenes, tot realitzant la gimcana,
van poder descobrir un munt
de coses del nostre poble: perquè s'havia dit Sant Julià de les
Olles, perquè tenim el sobrenom
divertit de tupinots, què és l'ofici
de terrisser, què és un tupí, qui
va ser Miquel Pallàs, quines són
les cases més importants de
Sant Julià, un xic d'història del
col·legi El Roser, qui són els caramellaires…
Vam tenir un final de festa
molt especial ja que els caramellaires de les Caramelles del
Roser ens van cantar al parc de
les Set Fonts. Tots vam estar
molt contents! Va ser una acti-

vitat molt bonica i un projecte
molt interessant i engrescador!
Aquest projecte no hagués
estat possible sense la col·laboració de l’Ajuntament, el col·
legi El Roser, els caramellaires
de les Caramelles del Roser
la ceramista Coral, l’equip de
mestres de l’escola Bellpuig i
els familiars dels nens i de les
nenes de 3r que van col·laborar
el dia de la gimcana: Maame
Ya Anderson, Anna Cardona,
Teresa Feu, Anna Garcia, Èrica
Gilabert, Carles Paricio.
També volem agrair l’ajuda
i la bona predisposició de les
persones que vam entrevistar i
ens van atendre amablement:
l'alcalde i els regidors de l'Ajuntmaent -Joan Carles Rodríguez,
Cristina Suñen, Montse Piqué,
Lluís Vilalta i Lluís Solanas-, el
personal de l'Ajuntament -Roser
Godayol, Èrica Gilabert, Nil Puigivila i Josep M. Güell-, Teresa
(veterinària), Dolors (CAP), Olga
(Centre de dia), Encarna i Joan
(Casal d’avis), Miquel Puig i Jordi Portet (CF Sant Julià). Per això
les fades i els follets us volem
donar moltíssimes gràcies per
ajudar-nos a fer realitat les nostres petites-grans idees, pensaments, projectes i somnis!

Activitats del tercer
trimestre 2017-18
Arribada la primavera començàrem el tercer trimestre amb
molta il·lusió per fer coses.
Com és costum, per la diada
de Sant Jordi vàrem muntar la
tradicional parada de roses just
a l’entrada del poble, la nostra
ubicació de cada any. Allà vàrem estar molt entretinguts perquè vàrem vendre moltes roses. Això és molt important i us
estem molt agraïts perquè gràcies a la col·laboració de molta
gent, que ens veniu a veure i
participeu d’aquestes activitats
ens permet recollir alguns calerons que l’AMPA pot destinar a
l’adquisició de nou material per
a l’escola.
Ja entrats al mes de juny vàrem col·laborar un cop més a
organitzar la festa de fi de curs
de l’escola que, com cada any
ens fa gaudir tant. Vàrem acomiadar als grans de sisè que
comencen una nova etapa a
l’institut. Gaudim dels balls i
coreografies increïbles que
prepara cada curs, sopem tots
plegats unes botifarres boníssimes i ja entrada la nit ballem
per acomiadar la festa.
I ja amb les vacances d’estiu a tocar l’AMPA prepara l’inici del curs 2018-19. Animem
amb molt d’entusiasme com
sempre les famílies de l’escola
a participar de l’assemblea de
l’AMPA que tindrà lloc en la segona meitat de setembre. Allà
discutirem temes importants,
revisarem el funcionament dels
serveis que tenim contractats
(servei menjador, activitats extra-escolars, etc.), i presentarem, si s’escau, algunes novetats. No hi falteu famílies, us hi
esperem!
Desitgem un bon estiu a tothom i ens veiem a la tornada.
Bones vacances.
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Bar

NÚRIA
C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43
Sant Julià de Vilatorta

BAR - RESTAURANT

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Col·legi El Roser
Quarta edició del certamen
de lectura "En veu alta"
Enguany, el divendres dia 1 de juny
es va celebrar, per quart any consecutiu, el certamen de lectura que
es va iniciar el curs 2014-15 amb la
voluntat d'agrupar diferents escoles
de la zona per tal de potenciar un
aspecte poc reconegut actualment
com és la lectura pública de textos,
prèviament preparada.
En concret, des dels inicis, les bases han estat les mateixes: els textos
han de ser poemes d'autors catalans
contemporanis, preferentment de la
comarca; els participants estan englobats en dues categories, corresponents a Primària i ESO; i els criteris que valora el jurat són el ritme, el
volum, l’articulació i la fluïdesa.
Pel que fa a la composició dels
membres del jurat, enguany ha estat
la següent: Eusebi Coromina, professor emèrit del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura a la UVic; Francesc Orenes,
pedagog; Joan Sala, poeta; i Cristina
Suñén, llicenciada en Història.
En aquesta edició, han estat 7 les
escoles participants amb un total
de 30 alumnes. Aquests, acompanyats pels seus pares i professors,
van omplir la capella de gom a gom.
A la vegada, com ha estat en cada
edició, un grup de noies del col·legi van oferir una audició musical als
assistents, que va complementar la
sessió. Finalment, com a cloenda
es van lliurar els premis als alumnes
guanyadors que, enguany, van ser:
Martina Camps, col·legi Bellpuig
(EP); Guillem Costa, col·legi Sant
Genís i Santa Agnès (EP); Pol Matavacas, col·legi Sant Miquel dels
Sants (ESO) i Adrià Ruiz, col·legi Sagrat Cor (ESO). Així com un record,
per la seva participació, als membres del jurat i les direccions de les
escoles.
Abans d’acomiadar-nos, vam fer
la foto final amb tots els participants,
al jardí de l’escola.

La primavera a l'Escola
Aprofitant la celebració de la Diada de Sant Jordi i la Festa
de la flor a l’escola s’ha dut a terme un conjunt d’activitats
(per donar la benvinguda a la primavera) i que els nens han
trobat d’allò més divertides.
La primavera arriba al pati d’educació Infantil: aquest
curs s’ha continuat el projecte de pintar el pati. Tots els
alumnes de l’escola hi han col·laborat: uns han dibuixat,
els altres han pintat... i tots s’ho han passat molt bé.
Aprofitant aquesta activitat, les mestres d’Educació Infantil i Cicle Inicial en van realitzar una altra amb els seus
alumnes: unes boniques torratxes elaborades amb materials reciclats on es van plantar diferents tipus de flors.
Els alumnes de 5è i 6è, com és tradicional el dia 23 d’abril,
van anar a l’ermita de Sant Jordi. Aquest any van realitzar
aquesta sortida fent una ruta amb bicicleta. Aquesta nova
iniciativa va ser molt acceptada i agraïda pels alumnes i
s’ho van passar genial.
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RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA

Llum, Aigua
Calefacció
Telecomunicacions
Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com
Carrer de la Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta
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Mercat Municipal - Parades, 87 - 88 - 120 - 123
Tel. 93 883 39 95 (Mercat)
Tel. 93 888 74 51 (part.)
VIC (Osona)

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

Jeroglífic
Treballador que va a la seva bola...

entreteniments

Encreuat

Sudokus

HORITZONTALS: 1.- Arrel comestible de color carbassa. Peça de vestir d’anar per casa. 2.- Període
històric. Reconeixements públics. El què volen marcar tots al Mundial de Rússia. 3.- Rampell. Identificador. Dia d’abans del d’avui. 4.- Antimoni. Que
no poden ser moguts. 5.- Oxigen. El pic més alt
dels Pirineus. Preposició de lloc. Còlera. 6.- Filles
del teu fill. Societat Anònima. El què vol esdevenir
Catalunya. 7.- Propietaris. Nota musical. Aviva. La
primera de totes. 8.- Grau d’arts marcials. Pregar.
Megatona. 9.- Misteri. No segueix cap religió. Beguda alcohòlica del raïm. 10.- Ésser mitològic molt
lasciu. Alemany.
VERTICALS: 1.- Presentades. 2.- D’Aràbia. Dimana. 3.- Pantà molt proper. Sorprès. 4.- Tesla. De la
Xina. Girona. 5.- De la Val d’Aran. El remor ha perdut totes les vocals. 6.- Neó. Àstat. Condemnada.
7.- Dones amb molta moral i energia. Una Giga. 8.Comte tenístic molt popular. Alacant. Aire que surt
dels nostres pulmons. 9.- Americi. Arriba. Llaurar
a Castella. 10.- Peça teatral d’humor. 999 romans
mal escrits. 11.- Barcelona. Herri Batasuna. Marca de cotxe llegendària. 12.- Capacitat de moure’s
fàcilment. Nitrogen. 13.- Assassina de braus. Dels
xais. 14.- Alumini. Diabòlic.

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6
per a iniciats

Solucions núm. passat
Encreuat

Jeroglífic: Estès (E+stes -sets al revés-)
Entreteniments: Marc Costa i Desulé
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TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

C/ Comtes de Cabrera, 3
Sant Julià de Vilatorta
T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com

Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Perruqueria
Montse
Horari:
Els dimarts, i els dimecres
us atendrem a hores
convingudes
al tel. 93 885 05 60
Dijous i divendres:
de 9h a 13h i de 15 a 19h
Dissabte: de 8h a 13h
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Durant l'època medieval a l'entorn de les esglésies i el cementiris hi havia un espai on les persones
i els béns estaven sota la protecció de pau i de
treva. Això explica els carrers estrets i sinuosos al
voltant de l'església de Sant Julià.
Pregunta:
Com s'anomenava aquest espai?
1. Fora vila
2. Barri jueu
3. Sagrera
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia
del dimecres 18 de juliol.

participació

Concurs Vilatorta pam a pam

Entre tots els encertants se sortejarà una

SAFATA DE PASTES DE REBOSTERIA
per gentilesa de Pastisseria Crossandra
Solució del número anterior
Quin nom tenia anteriorment
l'escola pública Bellpuig?
2. Agrupación Escolar Mixta Tomás Albert
El guanyador va ser Pol Curós Molist
Enhorabona!

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

Dades del concursant:

Nom i cognoms ………………………………………………
Edat ……………… Telèfon …………………………………..
Adreça ………………………………………....…………………

* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia
de la butlleta o apuntar les dades en un full a part
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De dimarts a diumenge: esmorzars i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars
Diumenge tarda i dilluns: tancat per festa setmanal
Carrer Major, 6
VILALLEONS
Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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Catàlegs, revistes
Papereria corporativa
Cartells, flyers

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

Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 77 77

14 de juliol, Nit d'Entitats
Després de cinc edicions s'ha cregut convenient donar un nou enfocament a la Fira
d'entitats d'acord amb els suggeriments fets
per elles mateixes. Per això s'ha decidit integrar-la en el marc de la Festa Major amb
un horari compactat d'entre les 7 de la tarda
i les 11 de la nit. Així doncs, la Fira d'Entitats
passa a ser la Nit d'Entitats.
A més dels stands habituals i dels actes
organitzats per les associacions participants, també es proposa un sopar de carmanyola. Es tracta d'aprofitar l'ambient de
la plaça per quedar-se a sopar. Un sopar tipus pic-nic -estendre les estovalles a terra,
treure la carmanyola del cabàs i compartir
l'àpat amb família, amics i companys-.
Com que l'Agrupació Sardanista té programada una audició de sardanes per
aquell vespre, també queda integrada en la
programació la Nit d'Entitats.
I per acabar-ho d'arrodonir hi haurà més
d'una acció sorpresa que requerirà la col·
laboració de tothom.
Reserveu-vos aquest dia i prepareu les
carmanyoles!

La dada: 160

Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons disposen de
160 places d'allotjament repartides en 2 hotels (60 places), 1 hostal (32 places), 3 cases
rurals (40 places) i 2 habitatges turístics (28
places).
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Èrica Gilabert, Nil Puigivila, Pastisseria Crossandra,
l’equip de govern municipal i les firmes comercials
i particulars anunciants.
DATA DE TANCAMENT DEL PROPER NÚMERO 82
(edició Nadal): 15 de novembre de 2018.
Podeu enviar les vostres col·laboracions a:
revistavilatorta@gmail.com
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Cristina Solà, nova regidora de l'Ajuntament
#portadavilatorta
Fem-la entre tots

L'Àrea d'aportació de residus s'obre amb targeta
Aquest estiu es farà el canvi de gas a cada casa
Aprovada una moció en suport a les víctimes d'agressions sexuals
Infovilatorta app: una aplicació al mòbil per seguir la Festa Major
Entrevista a Segimon Rovira
Dante Miravet: una vida dedicada a la sardana
Parlem amb les entitats: Mia Molist, president de la colla gegantera
Quatre vilatortins del món del rugbi
El 14 de juliol arriba la nova Nit d'Entitats
...i tot el que et cal per gaudir de la Festa Major

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

