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Editorial

El programa “Divendres” de TV3
ve a Sant Julià de Vilatorta
El programa “Divendres” de TV3 ve a Sant Julià de
Vilatorta, i retransmetrà en directe des de la plaça
Major de Sant Julià. Segurament és la primera vegada que el nostre poble és objecte d’una retransmissió en directe per TV3, d’una manera tant extensa.
Creiem que portar aquest programa al nostre
poble és, a canvi d’un cost logístic petit, una important promoció pel nostre municipi i, per tant, pels
nostres comerciants, especialment pels nostres restauradors. També cal dir que, massa sovint, el patrimoni arquitectònic i cultural de Sant Julià i de
Vilalleons és poc conegut a la resta del país. I, en
canvi, descobrir-lo sempre genera impacte a qui ens
visita. Per tant segur que la retransmissió des de
Sant Julià sorprendrà a més d’un dels 250.000
espectadors que cada dia segueixen el programa de
mitjana.
En aquests temps difícils, és bo buscar idees de
baix cost i originals que ens permetin fer àmplia difusió del municipi. Per portar-la a terme, no cal que ens
esforcem a aparentar res. Ho tenim tot. Simplement,
anem tots plegats a la Plaça Major de Sant Julià i
mostrem-nos al país tal com som, sense estridències
ni malabarismes. Simplement expliquem la nostra
història, les nostres tradicions, el nostre patrimoni i
què ofereixen Sant Julià i Vilalleons al visitant. Tots
compartim la idea que el nostre poble és un indret
bonic i acollidor. Entre tots, fem que per una setmana això ho ensenyi TV3 a tot Catalunya.

L'Estat ha recorregut l’acord
del Ple de l’Ajuntament de
Sant Julià a favor de la moció
de «territori català lliure», aprovada el passat 25 de setembre. Sant Julià és el segon
municipi de la comarca que ha
estat denunciat per aquesta
raó, després del d’Espinelves.
La meitat dels ajuntaments
d'Osona han aprovat mocions
semblants on declaren el
municipi "territori català lliure".
La moció aprovada definia el
municipi com a "territori català
lliure" i emplaçava el Parlament de Catalunya a assumir
de forma unilateral la sobirania
en un termini de dos mesos,
davant la "greu situació" que
pateix el país. La iniciativa va
rebre el suport unànime de
tots els regidors del consistori
(Acord per Vilatorta i Vilalleons,
Convergència i Unió i Solidaritat per la independència).

El passat 6 de febrer, es
convocà un Ple extraordinari de
l’Ajuntament de Sant Julià per
aprovar comparèixer com a
part demandada en el contenciós administratiu que l’advocacia de l’Estat va interposar.
En aquest Ple hi assistiren, per
donar suport a tots els regi-
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L’estat espanyol recorre la declaració del
municipi com a territori català lliure

dors, nombrosos veïns i veïnes
de Sant Julià, representants de
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), de Vilatorta per la independència -assemblea local de
l’ANC-, i representants dels
partits polítics, entre ells la
diputada al Parlament de Catalunya, Marta Rovira.

Puntualització sobre la campanya de recollida
selectiva promoguda per la Generalitat
Durant el mes de gener passat vam veure
per televisió, ràdio i mitjans escrits la
campanya que va fer la Generalitat de
Catalunya sobre la selecció de residus a
l'hora de llençar-los al contenidor. Es parlava de contenidors grocs o grisos, i que
si un plàstic no és un envàs va a un contenidor diferent que el dels envasos de
plàstic, per exemple. Doncs bé, com
sabeu a Sant Julià tenim el contenidor
multiproducte: el blau amb tapa groga, i
aquí hi llencem paper, cartró, plàstic,
brics... tant si són envasos com no,
excepte els de vidre, és clar. Per tant, cal
seguir els consells que s'han donat des
de l'Ajuntament i separar els residus tal i
com s'especifica a la informació municipal que heu rebut a casa vostra, i que en
resum ve a dir que al contenidor multiproducte s'hi pot llençar gairebé tot,
excepte el residu orgànic, el vidre i el
rebuig.

Recollida del residu verd
Us recordem que la propera recollida del residu verd es farà el dia 8 d'abril. A partir del dia
6 de maig es tornarà a fer cada dilluns.
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Lloguer de ca la Mestra de Vilalleons
El Ple de l'Ajuntament del dia
27 de febrer va aprovar el plec
de condicions per al lloguer de
l’antiga casa de la Mestra de
Vilalleons, de propietat municipal.
Es tracta d’un immoble el
bell mig del nucli de Vilalleons,
de dues plantes: la planta
baixa consta d’una estança de
menjador -amb llar de foc-,
cuina, un traster i un bany. A la
planta superior hi ha un altre
bany i tres habitacions, una
amb altell. La casa també
compta amb un ampli porxo,

que dóna a la plaça dels Castanyers, i una plaça d’aparcament a sota de la plaça.
En els últims mesos l’Ajuntament ha fet reformes a l’immoble, consistents en la col·locació de baranes de seguretat, una barana de vidre a l’altell i millores a l’escala interior.
En el plec de condicions
s'hi estableix un preu mínim de
400€ mensuals i s’obtenen
més punts si el llogater es
compromet a establir-se com a
resident del poble de Vilalleons. Si esteu interessats en

llogar l’immoble, està previst
que el dia 22 de març surtin
publicades les condicions de
lloguer al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. A partir d’aquell moment, cada particular que ho desitgi pot fer la
seva oferta a l’Ajuntament, en
sobre tancat. La millor en funció de la proposta econòmica i
de si s’empadrona s’emportarà
l’adjudicació del lloguer.
Si hi esteu interessants,
poseu-vos en contacte amb
les oficines municipals, al telèfon 93 812 2179.

Obres de clavegueram a l'Arca de Noè
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Recentment s’han dut a terme unes obres a l’edifici de l’Arca de
Noé, consistents en la construcció de dues clavegueres, una per
recollida d’aigües residuals i l’altra per recollida d’aigües pluvials. La claveguera d’aigües residuals ha servit per poder connectar un desaigua del dispensari municipal que anava a un pou
mort, per desaiguar una nova pica de lavabo que s’ha d’instal·lar
en una de les dependències i també per tenir una connexió de
desaigua a la planta semi-soterrani de l’edifici, que fins ara no
en disposava. Per la seva banda, la claveguera d’aigües pluvials
s’ha construït en previsió per la futura connexió dels baixants de
la coberta de l’edifici, que fins ara no ha disposat de cap tipus
de recollida i conducció d’aigües. Amb aquesta claveguera d’aigües pluvials, s’efectua la separació en la recollida d’aigües que
marca la normativa vigent i ha quedat tot a punt perquè, el dia
de demà, quan l’avinguda de Sant Jordi disposi de sistema
separatiu, es puguin fer les connexions sense haver de fer cap
actuació ni a l’edifici ni al seu entorn.

Situació actual de la TDT
a Sant Julià
La senyal de Televisió Digital Terrestre
(TDT) a Sant Julià de Vilatorta ve donada
pel repetidor instal·lat a Collsuspina. Però
les cases del nucli de Sant Julià que no
veuen Collsuspina perquè estan a darrera
del turó del Castell no poden rebre aquest
senyal. Per això hi ha un petit repetidor en
el turó del Castell de Bellpuig, que és de
propietat municipal.

La polarització d’una antena
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Canvis en la recepció de la TDT a Sant Julià

Antena polaritzada horitzontalment,
preparada per rebre el senyal
de Collsuspina

Inconvenients...
Amb el repetidor del Castell no s’han
solucionat mai del tot els problemes de
recepció. Hi ha veïns (especialment de
cap a baix les fonts) que no veuen bé la
televisió. I d’altres que pateixen problemes de recepció d’alguns canals, ja que
la senyal del repetidor del Castell interfereix amb la de Collsuspina.

La solució
Per evitar aquestes interferències,
l’Ajuntament ha decidit canviar la polarització de l’ona provinent del Castell. A
partir d’ara, les antenes que rebin el senyal del Castell s’hauran de girar i posar-se
en posició vertical, un fet que no suposa
cap nova inversió en l’antena de casa.

I què haig de fer jo ara?
Si reps la senyal del repetidor de
Collsuspina directament, no has de fer
cap canvi. Si la reps del repetidor del
Castell, cal girar l’antena a posició vertical. Aquest canvi no suposa cap altra
complicació que descargolar l’antena del
pal i collar-la de nou fent que les aspes
quedin en posició vertical.

I si no sé de quin repetidor veig la
televisió?
Et recomanem contactar amb el teu instal·lador. En tot cas, a partir del 21 de
maig el repetidor del Castell deixarà d’emetre en horitzontal. Si a partir d’aquella
data no veus la televisió, t’indicarà que
has de girar la teva antena. Si la continues veient normalment vol dir que la teva
antena agafa el senyal de Collsuspina
directament, i que no cal que facis canvis.

Antena polaritzada verticalment,
preparada per rebre el senyal
del Castell.

Molt important!
En aquest moment al Castell de Bellpuig hi ha
dues antenes: una està emetent en horitzontal i
l’altra en vertical. És una mesura provisional per
donar temps a tots els veïns a fer canvis en les
seves antenes.
Però a partir del dia 21 de maig el repetidor
municipal del Castell emetrà únicament en vertical.
Si teniu qualsevol dubte, no dubteu en posarvos en contacte amb les oficines de l’Ajuntament,
al telèfon 93.812.21.79 o bé a st.juliav@diba.cat

Xerrada informativa
Dimarts 9 d’abril, a les 8 del vespre
a l’Aula de Cultura

Instal·ladors
I si no tens instal·lador, a continuació et suggerim
diferents instal·ladors que actuen habitualment
en l’àmbit de la TDT en el nostre municipi:
Electrodomèstics Rosell
Telèfon. 938887895
Carrer Núria, 17
Sant Julià de Vilatorta

Laureà Colom
Telèfon. 938890248
Carrer Guilleries, 20
Vic

Instalad
Telèfon. 938122701
Carrer Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

Electrònica R3
Telèfon. 938890559
Camí de l'Escorial 31
Vic
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Garantit l’accés des de l’Eix
al polígon industrial de Sant Julià
Aquest mateix titular apareixia
en l’edició d’El 9 Nou del passat 11 de gener. El Director
general de carreteres sortint,
Sr. Jordi Follia, admetia que
l’accés des de l’Eix Transversal
fins al polígon industrial de
Sant Julià era un dels temes
que es resoldrà de manera
prioritària. Així s’hi comprometé, juntament amb altres alts
càrrecs de la Generalitat, el
passat 4 de gener en la inauguració de l’Eix davant dels
representants de l’Ajuntament.
En la notícia apareguda a El 9
Nou afirmava que “buscarem
la millor solució per fer-ho al
més aviat possible”.

Nou sistema de depuració de les piscines
L’Ajuntament de Sant Julià,
mercès a l’assessorament de
l’àrea d’esports de la Diputació de Barcelona, ha decidit
la implantació d’un nou sistema de depuració de les piscines municipals.
Es tracta d’aprofitar la
construcció de la nova sala
tècnica de les piscines per
implementar un canvi de sistema en el tractament de l’aigua. La depuració, que fins

ara es feia per cloració, passarà a fer-se mitjançant electròlisi salina, amb l’avantatge
que això suposa pels banyistes, ja que l’aigua conté sal i
s’eviten altres additius químics. Per altra banda, el sistema de maneig de la
instal·lació és molt més segur
i té un menor cost. Aquest
canvi de sistema de depuració
és el principal objectiu del
projecte “Reforma de la sala

tècnica de les piscines municipals”, que està previst que
s’executi abans no comenci la
temporada d’estiu d’enguany.
El projecte, valorat en uns
140.000€, també inclourà millores en el paviment i un disseny exterior adequat de la
nova sala tècnica, que s’ubicarà en el terraplè existent
entre la pista de bàsquet, el
recinte de les piscines i el carrer de les Pedreres.

Voluntariat per
a la gent gran
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Després d’una primera campanya en la qual alguns ja us
vàreu inscriure com a voluntaris, ens caldrien més persones
per poder cobrir aquest servei,
per tant us recordem que
segueixen obertes les inscripcions per fer-se voluntari per
ajudar a la gent gran. Els interessans podeu trucar al
938122179 o passar per les
oficines de l’Ajuntament

L'Estat reclama a l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta un
reintegrament de més de
50.000 € de la subvenció que
s'atorgà en l'anomenat "Pla
Zapatero", en concepte de l'obra "Reforma interior de l'edifici de l'Ajuntament" executada
l'any 2009. Considera que no
quedà ben acreditada en la
documentació que a l'obra hi
treballà personal provinent de
l'atur, obligació recollida en les
bases d'aquesta subvenció.
Aquest és el dictamen arran
de la inspecció que es va fer
per part de la intervenció de
l'Estat a Barcelona.
L'equip de govern de
l'Ajuntament creu que l'Estat
no pot exigir aquest reintegrament perquè en tot moment la
tramitació d'aquesta obra s'ajusta a la legalitat. I així ho ha
reflectit en els dos escrits
d'al·legacions presentats. Tot i
això de moment el criteri de la
Intervenció no ha variat. Fins i
tot l'alcalde i la secretària de la

corporació es desplaçaren a
Madrid per parlar amb l'òrgan
gestor del pla, que estigué d'acord amb els arguments exposats per part de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Sant Julià
no dubtarà en cas d'haver de
recórrer a la via contenciosa
administrativa, perquè està
segur que una instància judicial li donaria la raó. Tot i això
no es vol arribar a aquest
extrem per fins i tot evitar la
despeses judicials que això
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L'Estat reclama més de 50.000 euros
a l'Ajuntament en concepte del FEIL
"Reforma interior de l'edifici de
l'Ajuntament" executat l'any 2009

significaria. Malgrat que l'obra
s'executà en la passada legislatura, l'alcalde de Sant Julià
ha declarat que “l’equip de
govern actual defensarà els
interessos del poble de Sant
Julià fins al final, i més en
aquest cas, on no hi ha fonament perquè es reclami aquest
import a l'Ajuntament”. L'import reclamat és de 51.096,49€
més interessos, que en l'última
valoració pujaven a 6.558,55€
segons l'Estat.

Canvis al Punt Jove
És intenció de l'Ajuntament crear un Punt Jove més dinàmic,
més proper als joves de Sant Julià i de Vilalleons. El primer canvi
és d'ubicació. Emmarcat també en la política de reducció de
costos de l'Ajuntament, el Punt jove abandona el local de lloguer del carrer compositor Ramon Victori. De moment s'ha traslladat provisionalment al Pavelló, a la sala d'entitats número 3, al
costat de la Sala de conferències. L'horari d'atenció al públic és
el mateix: els dimecres i dijous, als matins, de 2/4 d’11 a la 1 i
els dilluns, dimecres, dijous i divendres, a les tardes, de 2/4 de
4 a les 8 del vespre. Per consultes us podeu adreçar al correu
electrònic del Punt jove pij.vilatorta@diba.cat. Paral·lelament
s'ha fet la redacció del nou pla de joventut del municipi, gràcies
a la nova incorporació de la tècnica de joventut compartida,
Mariona Vilar. Aquest projecte comú de varis municipis de l'àrea
est d'Osona, en coordinació amb el Consell Comarcal, és una
aposta decidida per actuar en l'àmbit de la joventut en el nostre
municipi.
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Aprovat el pressupost
de l’Ajuntament per
a l’exercici 2013
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de
30 de gener de 2013 va aprovar definitivament el
pressupost per aquest exercici 2013; la regidora
d’hisenda, Adelaida Costa va defensar un pressupost que compleix els controls que s’imposen
des del Ministeri d’Hisenda, que representen una
limitació en el creixement de la despesa del pressupost. L’import que l’Ajuntament gestionarà
aquest any s’acosta als tres milions d’euros,
incloses les inversions previstes, de les quals les
més importants són la construcció de la nova
sala tècnica a les piscines municipals, el projecte de reparació de la plaça Montseny i l’adequació de la xarxa d’aigua als criteris de l’Agència de
Protecció de la Salut. A més es preveu durant
aquest exercici una inversió en noves tecnologies per crear una aplicació per millorar la informació existent de Sant Julià i Vilalleons, inversió
inclosa dins el projecte “Desenvolupament
comercial i turístic del nucli històric de Sant Julià”
que ha de finalitzar amb una regeneració de tot
el nucli històric de Sant Julià, donant prioritat a la
circulació per vianants, i amb una intervenció
integral de l’edifici de Ca l’Anglada. Projecte que
es farà simultàniament amb una important inversió a nivell d’infraestructures (xarxa d’aigua, clavegueram....) en el mateix àmbit. L’objectiu es

acabar les obres l’any 2014. El finançament d’aquestes inversions es preveu a través de subvencions d’altres administracions, de la concertació d’un préstec i també de recursos propis.

Sol·licituds pel Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC) 2013-2016
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La Generalitat de Catalunya va
convocar el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya per al
quadrienni 2013-2016. Es
tracta d’un programa de subvencions adreçades als Ajuntaments de Catalunya per
finançar les seves inversions, i
aquesta vegada també, excepcionalment pel context
econòmic actual, les despeses
derivades de manteniment,
conservació i reparacions. Per
aquest darrer concepte Sant
Julià rebrà aproximadament
cent deu mil euros durant els
quatre anys. Pel que fa a les
inversions s’ha demanat suport econòmic per a l’obra de

renovació d’infraestructures
del nucli històric, que inclou el
carrer del Pont, carrer del
Rector Roca, primer tram del

carrer de Montseny, carrer del
Campanar i plaça Major.
El cost d’aquest projecte
demanat supera els 250.000 €.

A partir del passat mes de febrer el Centre de serveis
per a la gent gran de Sant Julià forma part de la
Xarxa envelliment actiu d’Osona, que uneix els centres de serveis de cinc pobles d’Osona, en coordinació amb el Consell Comarcal i la Fundació
Assistencial d’Osona (FADO), que gestiona l’Hospital
de la Santa Creu. Gràcies a aquesta Xarxa el Centre
de serveis de Sant Julià donarà més servei, i a un
preu més econòmic. A més, l’Ajuntament de Sant
Julià, implicat en el projecte des del primer dia, assegura el servei de menjador, encara que no arribi
d’entrada al mínim de 10 usuaris per amortir els costos del servei d’acompanyament. D’aquesta manera
es dóna servei els dimarts i els dijous de 9 del matí a
5 de la tarda, i dilluns, dimarts i dimecres de 9 del
matí a 3 de la tarda. A banda d’ampliar l’horari, el
Centre experimenta una disminució de tarifes molt
important. Pels usuaris que hi acudeixin cada dia de
9 a 1 del migdia i dues tardes de 3 a 5 tindrà tan sols
un cost de 100 € al mes, molt diferent dels 215
€/mes que es pagaven fins ara per anar-hi només els
matins. Quedar-se a dinar tindrà un cost de 9 €/dia,
i inclou totes les tardes del mes quan l’usuari es
queda a dinar cada setmana, encara que només
sigui un dia. Per explicar millor aquests canvis es va
convocar una reunió informativa al mateix Centre. A
la reunió hi van ser presents el president del Consell
Comarcal d’Osona, l’alcalde de Sant Julià, la regidora de Benestar social i salut i el director gerent de
FADO. Si voleu més informació sobre el Centre
podeu consultar-ne el tríptic informatiu o dirigir-vos a
les oficines de l’Ajuntament.

En el marc del projecte de millora de l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat,
l’Ajuntament de Sant Julià ha decidit la
substitució del semàfor de davant del
Consultori municipal per un nou semàfor
de pas de vianants, activat amb pulsador.
Es tracta de millorar la seguretat dels vianants en una zona d’accés freqüent per
persones amb mobilitat reduïda. En l’actuació també s’ha eliminat el desnivell de la
vorada a l’hora de creuar i s’ha ampliat la
zona de vianants per millorar la visibilitat
del trànsit per al vianant.
Per altra banda, també s’ha habilitat un
pas de vianants correctament senyalitzat
que creua l’avinguda de Montserrat a l’alçada del carrer de Calldetenes. Es tracta
de millorar l’accés a peu dels veïns de la
zona del Solà i de la Font d’en Pep cap a
l’avinguda de Puig i Cunyer i l’avinguda de
Jaume Balmes, per accedir als centres
escolars del municipi. Aquesta actuació ha
inclòs la instal·lació d’una “esquena d’ase”
per fer disminuir la velocitat del trànsit, un
dels primers que instal·la Diputació de
Barcelona després d’haver comprovat que
no generen tant soroll en quedar perfectament adherit al ferm de la calçada.
Aquestes actuacions, valorades en
33.773,04 €, han estat executades per la
Diputació de Barcelona a petició de
l'Ajuntament.

casa de la vila

El Centre de serveis per Millores en el
a la gent gran abaixa
semàfor de davant
preus i amplia l'horari
del dispensari
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Reedició de la guia de promoció turística
Ja fa un temps que l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, mitjançant la regidoria de turisme, està portant a terme varies accions
per promocionar turísticament el nostre municipi.
A causa de la importància de l’oferta d’allotjament i
gastronòmica, ens ha semblat imprescindible fer una
reedició actualitzada de la
guia que es va publicar el
2008 i que recollia la informació de tots els establiments i una fitxa de cada un
amb una fotografia i els serveis oferts.
Es tracta d’un quadríptic
que pretén ser una eina de
potenciació i promoció dels
establiments turístics de
Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons sense representar
cap cost pels empresaris
dels sector. Per això també
s’hi ha afegit quatre dels
principals itineraris que es
poden fer a Sant Julià amb
els corresponents enllaços i
els codis QR per consultar
els recorreguts amb els
telèfons mòbils.
Es publicaran 10000
exemplars d’aquesta guia
que es repartiran entre les
principals oficines de turisme de la Comarca, establiments turístics i els equipaments municipals.

Es compleix el compromís de reciclatge?
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En la campanya de reciclatge del novembre de
2012, l'equip de govern de l'Ajuntament adquirí un compromís amb el poble de Sant Julià: la
taxa d'escombraries per a l'any 2014 disminuirà 7 € si augmenta la recollida selectiva.
Concretament, aquesta disminució s'aplicarà si
de totes les tones de deixalles recollides entre
desembre de 2012 i octubre de 2013 es recull
un 25% de multiproducte i un 30% d’orgànica,
és a dir, si la fracció de "resta" (RSU) -el que
aboquem als contenidors verds quadrats- no
supera el 35%.
De moment s’observa una millora molt

important de la recollida selectiva del municipi,
gràcies a l’esforç de tots els veïns. Els resultats
de la campanya de reciclatge endegada per
l’Ajuntament són evidents. Però encara no s’arriba a l’objectiu marcat del 35%. Feu córrer
aquesta informació a tots els vostres veïns,
tenim un any per davant per aconseguir aquest
repte! Obliga l’Ajuntament a abaixar la taxa
d’escombraries! Podeu seguir els
resultat d’aquesta campanya a la
web de l’Ajuntament, www.vilatorta.cat, o enllaçant directament
en aquest codi QR.

poble

Concurs de pintura
Coincidint amb l'Aplec Caramellaire, el proper diumenge 7 d'abril es farà el 22è
Concurs de pintura ràpida en el qual poden
participar totes les persones aficionades o
professionals amb dots artístiques, sense
distinció d'edat ni categoria que emprin
qualsevol tècnica pictòrica.
S'estableixen els premis següents: primer
premi dotat amb 450€ i una nit a
Masalbereda Hotel; segon premi dotat amb
300€; i premi especial aquarel·la dotat amb
250€. Els premis en metal·lic són patrocinats
per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
En la categoria infantil s'estableixen un primer i un segon premi amb el lliurament de
lots de pintura per gentilesa de Pintur. Els
premis infantils de les categories A, B i C
(segons l'edat) són dotats també amb lots
de pintures. El concurs compta amb el
suport de l'Escola municipal de dibuix i pintura i l'assessorament de Tendències Art
d'Osona. Les obres quedaran exposades el
mateix diumenge entre 2/4 de 7 i 2/4 de 9
del vespre.

Caminada popular
de les Guilleries
La 30a edició de la Caminada popular de les
Guilleries es farà el proper diumenge 19 de
maig. En aquests moments s'està dissenyant
l'itinerari amb la disposició dels punts de control i avituallaments i l'organització logística.

1r Premi del 21è Concurs -any 2012- obra de Julio Garcia Iglesias

Fets de la Gleva
El dissabte 16 de febrer es va fer la commemoració del fets de la Gleva de 1714 a Sant Hipòlit de
Voltregà. Sant Julià de Vilatorta hi va participar
amb la Columna dels Terrissers de Sant Julià, amb
la Cristina Suñen com a penonaire, i amb els
Geganters de Sant Julià, amb en Pàmfil i l’Elisenda
com a protagonistes, que han fet cercavila juntament amb els gegants de Montesquiu. La plaça de
l'Església va ser l'escenari de l’acte central, amb
diverses actuacions i “salves” de trabucaires que
saludaven l’arribada de les columnes. El Miquelets
van encapçalar la Marxa de torxes fins al santuari
de la Gleva.

Moviment demogràfic
Defuncions

Entre l’11 de desembre de 2012 i el 15 de març de 2013
Naixements

Neus Vilaregut Casadevall (85)
Júlia Font Artigas (88)
Maria Canadell Tarres (92)
Maria Alsina Arimany (85)
Montserrat Andorrà Campi (89)
Pere Rocasalvas Prat (79)
Pepeta Bosch Erra (88)

31/12/2012
01/02/2013
09/02/2013
10/02/2013
24/02/2013
25/02/2013
14 /03/2013

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

Altes padró: 42
Naixements: 12

Baixes padró: 20
Defuncions:
7

Habitants a 11/3/2013: 3.103
(1524 homes i 1579 dones)

Roger Sánchez Costa
Abril Ambàs Fernández
Jan Pradell Velez
Younes Jabir
Ilyas Jabir
Pau Farrés Gilabert
Lisa Drammeh Alsina
Sena Drammeh Alsina
Fatima Boulaayoun
Yassine Bouzakoura
Humbert Álvarez Isern
Dídac Alzina Vilamala

11/12/2012
30/13/2012
04/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
07/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
14/02/2013
17/02/2013
20/02/2013
11/03/2013

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies
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Una cavalcada de Reis espectacular
Tot començà la tarda del 29
de desembre quan al costat
del pavelló municipal s’instal·laren els Patges Reials i els
seus ajudants que havien
muntat el seu campament. Es
tractava d’una autèntica i acollidora haima, on els més
menuts es van endinsar en el
món màgic dels reis, escortats per torxes de foc i els
fidels servidors de Ses
Majestats van recollir les cartes dels nens i nenes adreçades als Reis de l’Orient.
Els nervis i la il·lusió es
feren amos d’aquell moment i
duraren fins el vespre del 5 de
gener, quan finalment, i amb
una mica de retard, arribaren
els Reis.
El toc compassat dels tambors i la música feia preveure
una nit màgica. 32 teieres, 11
estendards, 3 ofrenes, 3 plomalls i les 3 carrosses reials
començaren el recorregut
pels carrers del poble fins arribar al pavelló.
La participació d’una cavalcada de més de 100 persones feia molt lluït aquest trajecte. No menys lluïts eren els
carrers il·luminats ocupats per
centenars de nens i nenes,
pares i mares, veïns i amics
del nostre poble que donaren
la benvinguda als Reis. Un
punt especialment bonic i
emotiu fou l’adoració al pessebre vivent situat a l’ermita
de Sant Roc. Moment en el
qual la mainada tingué el primer Contacte Reial.

Tot seguit, ja dins el pavelló
i amb la presència de l’alcalde
que va donar la benvinguda a
tots els assistents i especialment a Ses Majestats, els Reis
de l’Orient, repartiren regals i
caramels a nens i nenes de
fins a 7 anys.
I és que la nit de Reis és
una nit REIALMENT especial.
L'organització vol agrair a

Els nous estendards dels Reis
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les més de 100 persones que
van col·laborar en la Cavalcada d'enguany i a tots els
veïns, amics i, de manera molt
especial a tota la mainada per
la seva participació. Estem
segurs que la nit del 5 de
gener de l'any que ve tornarà
la màgia i la il·lusió al nostre
poble.
Gràcies a tots.

Els Reis ens han explicat el significat dels símbols
que portaven a les seves carrosses, estendards,
busties, etc. Representen 3 elements importants del
nostre poble. El del rei Melcior és una fulla de plàtan
que representa la filera d’arbres, que majestuosos i
arrenglerats presideixen l’entrada del poble. Gaspar
té com a símbol una figura en forma del número 7
que representa les Set Fonts. I Baltasar, negre com
la nit, aprofita la forma de C que té la mitja lluna per
recordar les Centenàries Caramelles del Roser.

El passat 1 de gener a les 6 de la tarda, a la capella del
col·legi el Roser, va tenir lloc la segona edició de l'acte
poèticomusical "Nadal en vers". Anton Carrera va llegir els
poemes que ha fet durant disset anys per al calendari vilatortí i que s'han convertit en un poemari molt escaient per
aquestes dates. El va acompanyar al violí la Núria Güell i al
piano en Pep Sardà. Al final la coral Cants i Rialles i el Cor
d'Homes va oferir una cantada de nadales populars on
s'hi va afegir tot el públic. L'acte va comptar amb la direcció i assessorament de Lluís Badosa, Santi Riera, David
Rodríguez i Manel Marsó. La part tècnica va anar a càrrec
de Vilatorta Teatre. També es va fer un video realitzat per
Joan Soler Riera i que es pot veure al canal de Vilatorta
Teatre del YouTube. L'Ajuntament i l'equip organitzador
dóna públicament les gràcies a la direcció del col·legi el
Roser i a totes les persones que van fer possible aquest
acte.

Saló de Nadal

poble

Nadal en vers

Durant les tres jornades que va
durar la setena edició del Saló de
Nadal, 827 nens i nenes van gaudir
dels inflables -amb el rocòdrom
central-, els tallers i els espais de
joc que van fer les seves delícies.
Aquesta ha estat la primera vegada
que s'ha fet pagar entrada. El preu
era de 3€ per a tota una jornada. Els
adults tenien l'entrada gratuïta. El
Saló de Nadal es va fer al pavelló
municipal els dies 27, 28 i 29 de
desembre.

Cap d'Any
Per segon any consecutiu Sant Julià
va celebrar la revetlla de casa per a
la gent de casa. Amb música dels
anys 60, 70 i 80 -tipus "Aquells
meravellosos anys"- el Saló Catalunya, engalanat per a l'ocasió, va
ser l'escenari ideal per a acomiadar
l'any i donar la benvinguda al 2013.

31è Concurs de Pessebres casolans
Durant les passades festes nadalenques es
va fer el 31è Concurs de pessebres casolans en el qual van participar les següents
famílies: Remei Cano, Júlia i Marina
Folgarolas; Laura, Marc i Iris Pedrosa
Planas; Sara i Maria Martori Clarà; Família
Rodríguez Font; Lara de la Parte Codina. Els
guanyadors van ser: el Casal d'Avis Font
Noguera (premi pessebre artístic); Manel
Vilalta Vivet (premi pessebre original) i
Miquel Alsina Font (premi pessebre tradicional). Felicitats a tots els participants i l'enhorabona als guanyadors.
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Celebració
de Sant Julià
La celebració de Sant Julià,
patró de la parròquia, es va fer
el diumenge dia 13 amb el tradicional ofici solemne que va
comptar amb el cant de la
missa en llatí del compositor
Ramon Victori i el cant dels
goigs de Sant Julià, a càrrec
del Cor d'Homes. També, i en
el marc d'aquesta festa,
l'Agrupació Sardanista va
organitzar una ballada de sardanes al pavelló municipal,
que va comptar amb l'actuació de la cobla Jovenívola de
Sabadell que, entre d'altres,
va interpretar la sardana Gentil
Adriana del mestre vilatortí
Manel Balasch.

Cicle de
cinema
Un total de 420 persones van
assistir al cicle "Tardes de
Cine" que es va fer al Saló
Catalunya durant els quatre
diumenges del febrer passat.
Les pel·lícules que s'hi projectaren van ser: "Pirates", "Hotel
transilvània", "Les aventures
de Tadeu Jones" i "Viatge al
centre de la terra 2", totes en
versió catalana.

Sardinada
del dimecres
de cendra
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El dimecres 13 de febrer a les
8 del vespre a la plaça
Catalunya es va fer la segona
sardinada popular. Més d’una
cinquantena de veïns varen
poder compartir un sopar de
germanor el dimecres de cendra per celebrar "l'enterro de
la sardina" i donar la benvinguda a la vella quaresma.

Exposició de cistelleria
Dins els actes de celebració de Sant Julià d'enguany, es va
dedicar una exposició a l'ofici de cisteller que mostrava els múltiples usos dels cistells i les seves variacions de forma en funció de la seva utilitat. L'exposició que es va fer els dies 12 i 13
de gener, va comptar amb un gran nombre de visitants tan dissabte com diumenge i un gran nombre de persones van poder
seguir en directe les explicacions de Joan Farré -president de
l'Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres i deixeble de
Pere Boixeda, un dels últims cistellers de Sant Julià-, que va fer
una visita guiada el dissabte a les 7 de la tarda. L'exposició
també va ser visitada pels alumnes de l'escola Bellpuig que van
gaudir de manera didàctica de les explicacions sobre la diversitat i els usos dels elements de cistelleria exposats. Aquesta
exposició va ser possible gràcies a la contribució de més d'una
vintena de famílies de Sant Julià que van cedir els objectes de
cistelleria i la col·laboració especial de Joan Farré, Aleix Grifoll
-alumne de Joan Farré- i les famílies Masó-Blanch i BoixedaCasellas. La iniciativa d'aquesta exposició parteix de la proposta que Dolors Blanch va fer en el seu article "Parlem de cistells"
publicat el passat núm. 64 de la revista Vilatorta. La Dolors ens
ha fet arribar la seva emoció i agraïment per l'exit de públic i
participació de les famílies en el manlleu de les peces. per fer
realitat aquesta l'exposició.

Les Caramelles
de l’Aula de Música
Els nens i nenes de l’Aula de música de Sant Julià de Vilatorta,
entre 4 i 12 anys sortiran a cantar caramelles el diumenge dia
31 de març, diada de Pasqua Florida. A partir de 2/4 d’11 del
matí cantaran a diferents punts del poble: davant de
l’Ajuntament, l’ermita de Sant Roc, carrer de Núria (davant de la
Crossandra), avinguda de Nostra Senyora de Montserrat
(davant del Casal Núria) El punt i final a la cantada serà a l’església parroquial,després de la missa de 12.

poble

Els dies 2, 3 i 4 d’abril
El programa
“DIVENDRES”
de TV3 s’emetrà
des de Sant Julià
de Vilatorta
DIVENDRES és el programa magazine de les
tardes de TV3 que s’emet de dilluns a divendres, de 16.30h a 18.20h aproximadament. Els
periodistes Xavi Coral i Espartac Peran condueixen els continguts des del plató a Sant Joan
Despí i des de una població catalana, respectivament. En aquest cas ho faran des del nostre
municipi.
Diferents col·laboradors i convidats hi participen cada dia al programa fent una anàlisi en
positiu de l’actualitat, i sovint donant les claus
per analitzar la realitat que estem vivint.
A l’exterior, i durant tres dies (de dimarts a
dijous) busquen la participació activa dels ciutadans: Donen veu a diferents persones relacionades amb l’actualitat o amb la història de la
població que visiten. A més, uns col·laboradors
del programa, entre els que destaquen l’escriptor Màrius Serra, la doctora Montse Folch o
l’historiador Josep Mª Solé i Sabater aproparan
al públic diferents aspectes relacionats amb
algun fet característic de la nostra població,
sigui en l’apartat lingüístic, nutricional o històric.
I com que no podria ser d’una altra manera,
recomanaran els indrets del nostre entorn que
el públic ha de visitar quan es desplaci a la nostra població.
DIVENDRES suposa per tant una gran promoció pública per a la nostra població. TV3 ens
ofereix amb aquest programa la possibilitat
d'ensenyar al món aspectes turístics, històrics,
gastronòmics... esdevenint d'aquesta manera

una molt bona promoció econòmica per a la
nostra localitat.
DIVENDRES té lloc, doncs, dins i fora de
TV3, però els continguts tant de plató com dels
exteriors estan perfectament coordinats, i els
dos presentadors hi interactuen al llarg del programa.
DIVENDRES va començar les emissions el
mes de setembre de 2009 i des de llavors ha
consolidat una audiència que supera el 14% de
share, liderant les tardes televisives a
Catalunya en força moments. Cada dia el segueixen més de 250.000 espectadors.
Pels que els interessi consultar o obtenir
més informació el lloc web del programa és
www.tv3.cat/divendres
D’una banda, un equip de continguts (guió)
parlarà amb alguns veïns per tal de concretar
les aportacions i els testimonis de la nostra
població, així com per documentar-se sobre el
terreny d’allò més destacable. La selecció final
depèn exclusivament de TV3.
D’altra banda gravaran els continguts a la
plaça Major entre dimarts dia 2 d’abril i dimecres 3, per tant demanem la col·laboració de
tots els veïns perquè acudeixin a la Plaça Major
de públic, així donarem una imatge que es correspon amb la població viva i dinàmica que
som. Tot per tenir en compte que la repercussió
mediàtica serà important pel nostre municipi i
això pot suposar una promoció econòmica
rellevant.

Campanya de recollida d'aliments
La solidaritat ciutadana ha tornat a quedar ben palesa al nostre
poble. Molta gent i comerços del municipi han col·laborat donant
productes alimentaris en la campanya promoguda per l'Ajuntament
en col·laboració amb Càrites. Cal agrair als voluntaris que han gestionat el gest solidari i canalitzat la donació i a tota la gent i els comerços que han aportat aliments. Aquest gran èxit queda confirmat amb
els més de 400 quilos recollits que es destinaran al banc d'aliments
de Càrites i entre la gent més necessitada del municipi. Des de la
regidoria de Benestar Social es vol donar les gràcies per la solidaritat demostrada per la nostra població en aquesta campanya.
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Obertura de nous
negocis locals

Comiat del centre
d’estètica Lídia

Estètica
i Salut
Marta.

Us escric aquestes ratlles, que per a mi són
plenes de nostàlgia, per substituir d’alguna
manera el comiat que m’hauria agradat fer però
que no ha estat possible. Com molts ja sabeu,
m’he vist obligada a deixar el centre d’estètica
que hem compartit els últims deu anys. La
causa és molt bona; seré mare. Estem esperant
una nena, la Janet. Ja des que em vaig quedar
embarassada ho tenia tot molt ben planificat:
“uns mesos abans començaré a buscar algú
que em substitueixi durant els mesos de maternitat, després em reincorporaré i llestos..” pensava. Doncs bé, encara que sembli mentida, no
he trobat ningú disposat a substituir-me durant
aquests quatre o sis mesos. De les poques
candidates que es van oferir no complien els
requisists que jo necessitava o bé, a última
hora es van desdir. I això que vaig començar a
buscar a partir de novembre... L’últim dia de
gener, ja cansada i nerviosa, vaig decidir que el
millor que podia fer era intentar traspassar el
centre, ja que si tancava els quatre mesos de
maternitat i després tornava a obrir, evidentment la gran majoria de clients s’haurien buscat algú que els donés el servei i quan tornés a
obrir seria començar de zero. Això va ser molt
ràpid. La Marta, la noia que s’ha quedat el centre, de seguida s’hi va interessar i ens vam
entendre perfectament.
Així que ara, aquesta etapa s’ha acabat, i
heu de saber que per a mi és molt estrany. Són
molts anys de seguir més o menys una rutina, i
ja se sap que els humans som animals de costums. Però el que més em dol és deixar enrera
tota la gent meravellosa que he conegut durant
tot aquest temps, totes les converses que ara
queden enterrades entre les parets del centre i,
perquè no, dins meu. Petites confidències i
grans aprenentatges m’emporto de cadascun
de vosaltres. Fins i tot amb molts no us considero clients, sinó que la nostra relació ha anat
més enllà fins a forjar una bonica amistat.
La vida et presenta situacions que hem
d’enfrontar, i nosaltres, en cadascuna d’elles
fem el que creiem que és millor. Espero que, tot
i la tristesa que en alguns moments sento, hagi
encertat en la meva decisió. Confio en la vida,
i tant de bo que aquesta porta que avui tanco,
serveixi per obrir-ne una altra d’igual o millor.
No puc abandonar aquest full sense esmentar el propòsit fonamental d’aquest escrit.
Moltes gràcies a tots els que us heu creuat
en aquesta etapa del meu camí. Sapigueu que
tots heu deixat una petjada gravada en alguna
part del meu cor. Mil gracies!
Lídia Arimany i Ferrer

El centre
d’estètica
situat al
carrer de
Núria, número 1, s’ha traspassat i ara es diu
Estètica i Salut Marta; el centre, que es va inaugurar el dia 16 de març, ofereix els següents
serveis: quiromassatge, reflexologia, depilacions, tractaments facials i corporals, manicura,
pedicura i ungles de gel, shellac, etc. Horari d’obertura: els matins de dilluns, dijous, divendres i
dissabtes de les 9.30 a les 13 hores, les tardes
de dimecres a divendres de les 15.00 a les
20.00 hores. Estarà tancat els dilluns a la tarda,
tot el dimarts i el dimecres al matí.
Podeu reservar hora trucant al 93 888 83 70.

Veterinaris
Sant Julià,
SCP situat en

uns
dels
baixos
del
número 10 del carrer
del
Compositor
Ramon Victori, (al
costat de la plaça de
Catalunya) va obrir
les portes el passat
mes de març. Oferim
atenció veterinària
per les nostres mascotes i exòtics, perruqueria
canina i felina, alimentació especialitzada i complements per animals de companyia.
Més informació al 93 812 23 15.

Espai Obert a la
vostra disposició
Cal que els textos que vulgueu publicar siguin respectuosos i que la informació sigui
veraç. Els articles no podran superar les 15
línies format A4; es pot acompanyar d’una
fotografia o il.lustració. Cal posar una referència de l’interessat: nom, cognoms, població i telèfon. Es publicaran els treballs rebuts
dins els terminis fixats. Ens ho podeu fer arribar a l’adreça següent:
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revistavilatorta@gmail.com

La Perruqueria Montse ha fet 50 anys. L’any
1962 la Montserrat Vila va començar a fer de
perruquera al costat de la barberia d’en Flauta,
al carrer del Campanar. Quatre anys després es

trasllada a can Sunyer, al carrer de Núria, número 8, on encara hi té la perruqueria. Familiars,
clients i amics li dediquen aquesta auca.
Felicitats Montse!

espai obert

El 50 aniversari de la Perruqueria Montse
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Es demana la col·laboració dels més grans
del poble en l’elaboració del projecte
“Guerra civil i postguerra a Calldetenes”
La historiadora rodenca Raquel Castellà i Perarnau el 23 d’abril de l’any passat va guanyar la primera Beca Riudeperes concedida per l'ajuntament de Calldetenes a projectes de recerca d’àmbit local. El projecte premiat porta per títol “Guerra civil i repressió franquista a Calldetenes” i vol
estudiar el desenvolupament de la guerra civil i la postguerra a la població de Calldetenes fent
especial incís als fets succeïts a la veïna població de Sant Julià de Vilatorta.
Amb aquest escrit es vol donar a conèixer a la
població l’existència d’aquest projecte i, sobretot,
demanar-ne la col·laboració de la gent més gran
que ha viscut o guarda records i anècdotes del
període de la guerra civil i la postguerra. Volem que
la gent gran aporti el seu testimoni oral sobre la
vida durant la guerra civil i la postguerra i ens
cedeixin els seus àlbums fotogràfics per poder
recollir totes aquelles imatges que hi fan referència. Tot i que el projecte se centra en la població de
Calldetenes a causa de la proximitat geogràfica
amb Sant Julià de Vilatorta i als intercanvis d’un
poble a l’altre al llarg de la història també es demana la col·laboració dels vilatortins i vilatortines. No
és possible estudiar la guerra i la repressió franquista a Calldetenes sense fer un breu estudi dels
mateixos fets a la veïna població de Sant Julià de
Vilatorta i és que en molts casos els fets que succeeixen a una població estan estretament lligats o
amb clares connexions amb l'altre.
Des de l’abril de 2012 estem treballant en
aquest projecte que ens permetrà, d’una banda,
conèixer la realitat viscuda durant la guerra civil i
de l’altre, donar constància de la posterior
repressió franquista. Aquest projecte té com a
finalitat, entre altres coses, ampliar la base de
dades del cost humà i estudiar la repressió que
es va estendre després de la guerra civil. El resultat de la investigació ens permetrà conèixer el
perfil dels refugiats de guerra de Calldetenes, el
testimoni dels nens de Sant Tomàs, totes les
dades personals dels executats... Recollirem el
testimoni de les persones que van viure el drama
de la guerra i el testimoni cru dels familiars dels
afusellats. I pel que fa al cost en vides humanes
d’aquest conflicte també veurem el nombre de
conciutadans d’ambdós bàndols que moriren lluitant al front.
Aquest estiu passat vaig començar les tasques d’enregistrament dels testimonis que van
viure el període d’estudi del projecte per tal de
conèixer les seves experiències i visions. A banda
de les entrevistes que he realitzat molts dels testimonis m’han proporcionat material sobre l’època a estudiar (fotografies, cartes del front, dietaris...).

Entrevistant en Climent González

Està clar que hem iniciat un important
nombre d’entrevistes, però esperem realitzar-ne moltes més per poder salvaguardar la
rica experiència de la vida dels nostres avis i
àvies. Sóc conscient que encara hi ha moltes
altres persones grans que no han estat
entrevistades, per això, i des d’aquí, demano
que totes les persones interessades en
aquest projecte, ja sigui per donar-nos a
conèixer el seu testimoni oral, o per aportar
fotografies o dades, es posin en contacte.
Ho poden fer a través del número de telèfon
habilitat per fer-ho: 628.79.29.81. Ara, amb
l’obtenció de la Beca Riudeperes 2012 és
possible l’elaboració d’una bona monografia
sobre el període, però aquest projecte
necessita l’ajuda i la col·laboració de tots
plegats. Confiem, doncs, amb la seva participació i esperem que tingui l'èxit que es
mereix.
Raquel Castellà i Perarnau
Historiadora i Guia Oficial habilitada
per la Generalitat de Catalunya.

Us volem informar d’un projecte molt engrescador
que estem a punt de començar a les escoles del
poble: el Projecte EDUCO.
L’Associació de l’Oli al Biodièsel (AOB), una associació sense afany de lucre, ha posat en marxa
aquest Projecte que ha estat aprovat pel Programa
LIFE+ de la Comissió Europea en la convocatòria
2011. Aquest programa es podrà implantar a 9
comarques catalanes, entre les quals Osona, i se’n
beneficiaran de 25-30 municipis de Catalunya amb
un total aproximat de 90-120 escoles i 40.000-52.000
alumnes d’educació primària.
L’objectiu fonamental d’aquest projecte és la recollida del residu d’oli vegetal que fem servir a les
cases, implicant tot el teixit familiar i gestionant-ho tot
a través dels alumnes, en un procés còmode i pràctic
d’entrega i recollida d’envasos a l’escola.
L’oli usat és un dels residus més contaminants, per
cada litre que aboquem a l'aigüera, contaminem de
forma irreversible 1000 litres d'aigua. L'oli no es dissol
i el cost econòmic de la seva depuració és molt elevat.
Amb l’oli recollit es farà biodièsel una font d’energia
alternativa molt menys contaminant que estalviarà l’expulsió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera
Aquest projecte no busca tan sols la sensibilització
en els problemes ambientals, sinó també una participació activa per col·laborar amb la reinserció laboral
de persones amb risc d’exclusió. Cada 10.000 litres
d’oli recollit al mes ens permet donar feina a una persona amb especials dificultats.
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta col·labora
amb el Projecte EDUCO cedint la gestió de la recollida de l’oli usat de la llar d’infants municipal i del bar
del Casal d’avis a l’AOB.
Com funciona el projecte EDUCO?
Els alumnes rebran un envàs per a la recollida d’oli
domèstic el mateix dia que es fan uns tallers educatius a l’escola adaptats a cada edat.
Un cop ple d’oli de cuina usat, el podran portar a
l’escola on rebran a canvi un altre envàs buit i net.
Els envasos plens d’oli els recollirà a l’escola una
persona amb risc d’exclusió social i els durà a la planta de tractament, després es farà servir com a matèria primera per fer biodièsel
El projecte compta amb una pàgina web que
podeu consultar: www.doliabio.net
Aquells establiments que vulguin contribuir amb
aquest projecte social (bars, restaurants, etc.) podeu
sol·licitar la recollida de l’oli usat que genereu a través
del correu electrònic horeca@doliabio.net

@

Vilatortins
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Un pas més en la recollida
de residus: els olis usats

en xarxa
Àlex Riera @alexrierago
(23 de febrer)
Bonica nevada. Així, pot nevar quan vulgui:
carreteres netes i paisatge d'hivern. Sant
Julià de #Vilatorta

Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
(28 de febrer)
El Ple de Sant Julià de #Vilatorta ha aprovat
per unanimitat dels 11 regidors donar suport
a la Declaració de sobirania del nostre
Parlament
Laia Teixidor @LTeixidor
(3 de març)
M'acabo d'assabentar que el cros del Roser
fa 40 anys! (Via @joancrodriguez). Tan poc
que m'agradava participar-hi, @lauravila31
#vilatorta
Esteve Camps @estevecamps
(6 març)
El twitter s'omple d'analistes en política
veneçolana. Surten de sota les pedres,
curiós!
Judit Tort Jané @Judittort
(12 març)
58 donacions avui a Sant Julia de
#Vilatorta!!! Però encara no son suficients!
#bancdesang #donanunamica
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punt jove tortí

El Punt Jove informa
Nova ubicació
Com molts de vosaltres ja
sabeu, des de primers
d’any, el Punt Jove Tortí ha
canviat la seva ubicació.
Ara es troba al Pavelló, a la
sala d’entitats número 3.
Allà ens podeu trobar totes
les tardes de 16-20 hores,
excepte dimarts, i els dimecres i dijous de 10 a 13
hores. Seguim tenint els
mateixos serveis d’ordinadors, WIFI, ofertes laborals,
informació i dinamització de
l’espai...

Pla Local de Joventut
de Sant Julià de
Vilatorta 2013-2016
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Durant la fase inicial del procés d’elaboració del nou pla
local de joventut i amb l’objectiu de fomentar la participació i copsar les necessitats, problemàtiques i inquietuds dels joves del municipi es va desenvolupar un
procés participatiu que
constava de dues jornades
de participació, entrevistes
a joves del poble i un qüestionari electrònic. Cal remarcar la manca de participació
que hi ha hagut durant tot
aquest procés on només un
6,5% de la població jove del
municipi ha respost el qüestionari i per tant, les dades
obtingudes no són representatives. De totes maneres, els resultats obtinguts
aporten informació d’interès
per saber la opinió dels
joves sobre diferents aspectes relacionats amb les polítiques de joventut. Cal agrair als joves que hi han participat el seu temps i dedicació. De tota manera es deixen les portes obertes per
conèixer propostes i inquietuds dels joves del poble

Raid dels
Ausetants
Per aquestes dates comencen les inscripcions per participar al
Raid dels Ausetans. Enguany farem ja la 5a Edició! Per als qui no
ho coneixeu, dir-vos que el Raid dels Ausetans és una iniciativa
pionera a Catalunya. El formen un conjunt d’activitats destinades
a joves de 13 a 29 anys, que promouen valors de cohesió social,
integració, respecte al medi i a l’entorn. Aquests valors es transmeten mitjançant un conjunt d’activitats esportives, culturals,
socials, musicals, d’aventura...
Estem satisfets de la feina que entre tots realitzem any rere any.
Però no és la nostra satisfacció el que més importa sinó l’empremta que s’emporten tots els que hi participen. Vivències que els
acompanyen i els ajuden a descobrir i conèixer les realitats més
properes, noves persones, llocs, cultures...
Però, com funciona el Raid? Primerament es fa una campanya
d’inscripcions, oberta al públic en general, i que compleixi un únic
requisit: tenir entre 13 i 29 anys. Aquells joves que tenen 12 anys
i en compleixen 13 al llarg d’aquest any, també hi poden participar. Es tracta de formar equips d’entre 4 i 7 persones, i escollir un
nom de grup. Per exemple “Els Sargantanes”, o “Els Craks”... Els
equips es separen en dos grans grups, que competiran entre ells.
Els grups dels grans, que són de joves de 18-29 anys, i els no tant
grans, que van de 13 a 17 anys. Durant una setmana es realitzaran una sèrie de proves i una Gran Final Local, al Pavelló, el dia 19
d’abril. El grup guanyador anirà els dies 4 i 5 de maig al centre
d’Oci Les Comes a competir amb els grups guanyadors dels altres
municipis d’Osona. La resta de grups, pot pujar també a les
Comes al 5 de maig a la tarda per fer la prova solidària i d’altres
proves que us haurem preparat! Així que enguany, tothom anirà al
Centre Les Comes, d’Anigami. Els guanyadors s’emportaran un
dia a port aventura (petits) i una estada a una ciutat europea
(grans)
Per tal que tingueu les dates en compte, us en fem un petit resum:
- Inscripcions: fins 9 d’abril (al punt jove)
- Preu de la inscripció: 3€
- Demostració raid: el 4 d’abril a 18 hores al pavelló. escalada
amb caixes! hi està tothom convidat.
- Inici raid: 12 d’abril a les 20 hores.
- Gran final local: 19 d’abril a les 18 hores, al pavelló
- Gran final comarcal: 4 i 5 de maig
- Prova solidària: 5 de maig a Les Comes
I per aquells que volgueu anar preparant la prova solidària,
podeu passar pel Punt Jove a recollir la llista dels productes de
primera necessitat que donarem a Càritas. Us hi esperem a tots i
a totes!

opinió

El poble opina
• Creu que és necessari el nou semàfor
en el pas de vianants del consultori?
• Per què?

Anna M. Vila Coromines, 80 a.

Raimon Sanmartí, 53 anys

Francesca Jané, 51 anys

Sí.
Perquè la gent gran van a poc a
poc al travessar la carretera i,
per tant, és una bona prevenció.

No.
Considero que aquests semàfors de botó no són útils.
Tarden en posar-se vermells i,
per tant, els vianants acaben
passant quan no hi ha cap
cotxe pel poc trànsit que hi ha.
A més, aquest tram és una
recta amb bona visibilitat per
veure si ve un cotxe.

No.
Trobo que aquest semàfor no
és necessari i tampoc útil, ja
que els cotxes continuen passant igual de ràpid.

Aura Miravet, 19 anys
Jaume von Arend, 53 anys
No.
Penso que no és necessari.
Quan un cotxe es troba el
semàfor en vermell ja no hi ha
cap vianant i, per tant, acaba
passant igualment, com també
ho fan els vianants. A més,
quan véns des del Bar Núria, el
semàfor queda amagat darrera
un arbre i no es veu. En comptes d’un semàfor, podrien
haver posat un remuntable,
així els cotxes es veurien obligats a reduir la velocitat i parar.

Txell Fiter Verdaguer, 24 anys
Sí.
Perquè és una carretera on es
corre molt i el pas de vianants
no és visible. El semàfor frena
els cotxes i hi ha més precaució, a part que hi ha un consultori a l’altra banda i és un pas
de zebra que és fa servir molt.

No.
Penso que aquests tipus de
semàfors només són útils en
el cas que hi hagués molt trànsit. Aquí no n’hi ha, i per tant,
els vianants no s’esperen que
el semàfor es posi en vermell
per travessar, ni els cotxes
s’aturen. Hagués estat més
útil posar un remuntable més
pronunciat que el que hi ha
per així reduir la velocitat dels
cotxes.
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Fira del Tupí
Els propers 25 i 26 de maig
Sant Julià de Vilatorta celebrarà la cinquena edició de la Fira
de Ceràmica i Terrissa “El
Tupí”.
La inauguració de la 5a edició de la fira del Tupí anirà càrrec de l’Alcalde de Sant Julià
de Vilatorta Sr. Joan Carles
Rodríguez, i diverses autoritats
en representació de la
Generalitat i Diputació. Aquest
any el president d’honor de la
fira serà un personatge molt
conegut i una sorpresa que
més endavant ja us anunciarem.
Com en cada edició, es farà
una acurada selecció d’expositors, tots ells artesans de la terrissa i la ceràmica, esperant
que com cada any ofereixin al
públic assistent un ventall de
productes de gran qualitat.
Com a novetat, hem cregut que
seria interessant ampliar les
perspectives comercials d’aquesta fira amb indústries i
comerços relacionats amb la
terrissa i la ceràmica com per
exemple: Indústries de paviments i revestiments ceràmics,
empreses de restauració, bòviles, jardineria, fabricants de
forns, botigues de materials
ceràmics per artesans, antiquaris de ceràmica, llibreters
del ram, que podrien configurar
un mapa molt variat i ric d’aquest món derivat i relacionat
amb el fang i la terra.
Novament complementarem la fira oferint un estand als
comerciants que tenen un
establiment al municipi i les
entitats del poble, que com any
han participat en la fira.
Paral·lelament a la fira,
comptarem amb la majoria
d’activitats complementàries
habituals com conferències i
projeccions entorn a la ceràmica i a la terrissa, tallers de ceràmica, demostració del torn a
càrrec dels artesans que parti-

Acte d’inauguració de
la Fira de l’any passat

cipen activament a la fira, activitats que habitualment han tingut una gran acollida i una molt
bona participació del nombrós
públic assistent.
Com a novetat comptarem
amb dos espectacles ceràmics. Un durant el dia, la peculiaritat del qual recau en la seva
mobilitat, i l’altre el dissabte a
partir de les 8 del vespre, quan
ja s’hagi tancat la fira, ja que es
tracta d’un espectacle ceràmic
amb foc.
En aquesta edició també
comptarem amb la participació
d’un terrisser de la Catalunya
Nord, que a més de portar les
seves peces per vendre, ens
oferirà una conferència de la
seva trajectòria artística, una
petita exposició i una demostració de cuina amb terrissa
negra.
No ens oblidem tampoc del
públic infantil que aquest any
comptarà amb un espai familiar
“Som petits!”on trobarem jocs,
construccions de diferents textures per als més petits, una
piscina de boles, un petit
supermercat, un espai de disfresses i una estructura de 30
m2, on podran baixar per tobogans, passar per diferents
túnels... Aquest espai estarà
degudament delimitat i hi haurà
una entrada i una sortida on en
tot moment controlaran qui
entra i qui en surt. La novetat
respon a la necessitat de molts
pares amb nens petits fins a 10
anys de poder visitar i comprar
tranquil·lament per la fira.

Doncs aquest any ho podran
fer mentre els seus fills estan
vigilats i es diverteixen. L’horari
serà el dissabte i diumenge de
11 a les 14 hores i de les 16 a
les 19 hores.
També per al públic infantil
comptarem amb un recorregut
on els nens de 3 a 10 anys
podran passejar amb poni amb
un circuit tancat.
I aquest any, atenció joves,
també hem pensat en vosaltres
i tindreu una gimcana molt especial, però no us oblideu el
mòbil ja que serà amb codis
QR.
Però una de les activitats
que més interès ha creat en
totes les edicions és el concurs
“Memorial Joan Capdevila”. En
aquesta edició es donarà un
únic premi dotat amb 2500 € i
el concurs canviarà de format.
Neix un nou projecte Innovació
més Tradició ( I+ T ) de la terrissa, de la necessitat de promoure l’ofici de terrisser tot creant
formes noves que s’adaptin a
l’actualitat. La fira del Tupí vol
ser l’espai de transformació
d’aquest ofici, on artista, artesà
i dissenyador trobin la possibilitat de manifestar-se artísticament i puguin oferir al visitant i
espectador de la fira, la feina
realitzada. En aquesta 5a edició, en Pep Madrenes artista
–artesà i en Pau Sardiner com a
dissenyador ens presentaran
l’obra que han emprés de
forma conjunta i interdisciplinar.
Ofici i creativitat es fusionaran
per crear unes formes noves.

Imatge de la Fira

5a edició de la fira tupí

Un cop finalitzada la feina, es preveu
exposar, de forma ordenada i
seqüencial, tota la documentació,
esbossos, fotografies, filmació, etc.
que s’ha realitzat en el procés de
gestació d’aquest projecte, i de forma preferent, s’exposaran les peces
definitives com a resultat final, intentant generar un discurs narratiu i
fluid que sigui entenedor per l’espectador. És intenció de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
promoure propostes artístiques
arriscades, on l’aposta sigui fruit del
rigor i la sinceritat de l’ofici artesà
juntament amb la reflexió i la tenacitat de la recerca del dissenyador.
Innovació més Tradició “I+ T” vol
ser un espai on la creativitat sigui
l’eina per trobar nous llenguatges
que connectin la terrissa amb la
societat actual.
L’entrega del premi Innovació+Tradició tindrà lloc, seguidament a l’acte inaugural, el dissabte
dia 25 a partir de les 12 del migdia al
Saló Catalunya. Esperem, doncs,
comptar amb la vostra assistència a
l’acte per tal de poder engegar la fira
amb la participació activa dels nostres vilatans.
En aquesta edició continuarem
amb una iniciativa que vàrem encetar l’any passat i que va tenir molta
acceptació: “El Mos del Tupí” activitat que relaciona la gastronomia i la
terrissa, que ajuda a dinamitzar la
fira i a donar un caràcter més festiu i
de convivència entre els vilatortins i
els visitants que rebrem.
A la plaça Catalunya, i en la franja horària del migdia, podreu tornar a
tastar “El Mos del Tupí”, tapes cuinades amb terrissa i elaborades pels
nostres restauradors de Sant Julià
de Vilatorta i Vilalleons que ofereixen
durant la Fira.
Per acabar només ens resta convidar-vos a participar de totes les
activitats i demanar als veïns una
mica de paciència per les possibles
molèsties que el muntatge i organització de la fira els pugui ocasionar.
Creiem que val la pena un petit
sacrifici que ens permet difondre i
donar a conèixer una tradició centenària que forma part de les arrels del
nostre poble.

“Rotativos” de Miguel Molet.
Peça guanyadora del 4t Concurs de ceràmica

El Mos del Tupí

Durant la Fira del Tupí

Vestim de terrissa el nostre poble
Amb la intenció de promoure Sant Julià de Vilatorta com
a poble de tradició terrissaire, demanen la col·laboració
a tots els veïns perquè decorin amb peces de ceràmica
i terrissa les façanes, els balcons, els aparadors, els jardins, etc... durant la celebració de la Fira del Tupí els
propers 25 i 26 de maig.
Col·labora en vestir el nostre poble durant la Fira del
Tupí, entre tots el farem més bonic. Impregnem-lo de
tradició!
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VINE A CONÈIXER EL NOU CENTRE D’ESTÈTICA
Quiromassatge, reflexologia, tractaments facials
i corporals, depilacions, solàrium, manicura i
pedicura, ungles de gel, Shellac
Tot en bellesa i tractaments
Telèfon: 93 888 83 70 - 08504 Sant Julià de Vilatorta
Carrer de Núria, 1 (davant el Bar Catalunya)

Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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El proppassat cap de setmana
23 i 24 de febrer, Terra de
Tupinots, dins del seu pla d’activitats pel 2013, dugué a terme
l’exposició titulada En temps
dels nostres avis amb l’objectiu
de recrear el model d’habitatge
popular dels nostres predecessors. Per art d’encantament,
durant dos dies, l’Aula de Cultura
de la nostra vila es veié convertida en una casa de poble de fa
cent anys amb les seves corresponents estances -eixida, cuina,
menjador, sala, dormitori- sense
que hi manqués cap detall.
Gràcies a la col·laboració
d’una vintena de famílies vilatortines, es van aplegar més de
quatre-centes peces que conformaren aquesta mostra d’espai
domèstic de la vida quotidiana
dels nostres avis en cadascun
dels àmbits abans esmentats. La
mostra d’objectes, a més, fou
complementada amb un breu
reportatge audiovisual realitzat
per Xavier Pona amb imatges
extretes de l’arxiu fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya i testimonis sonors del
DVD Sant Julià de Vilatorta / El
record d’un poble.
La mostra fou molt ben acollida i exitosament visitada per
vilatortins i foranis. Fins i tot, obrí
les portes el dimecres 27 de
febrer i el divendres 1 de març
per ser visitada pels infants de
les escoles de la nostra vila i un
col·lectiu de gent gran del casal
Mn. Guiteras, de Vic, que vingué
expressament a visionar-la.
Fins aquí la notícia, però permeteu-me fer tres consideracions al respecte.
1- D’un temps ençà, Terra de
Tupinots està duent a terme un
conjunt d’activitats que fa anar
de sorpresa en sorpresa als vilatortins. Per mostra, l’exposició
que s’acaba de presentar i que
ha estat tot un èxit. Em pregunto
el perquè, i la resposta és clara:
Terra de Tupinots és un col·lectiu

que fa de pont entre els avis i els
néts i encara guarda viu el record
de tots i cadascun dels objectes
exposats, evocadors de quan la
vida no avançava amb l’apressament amb què ho fa ara i el
temps discorria amb paràmetres
ben diferents dels actuals. En
aquest fet hi han coincidit organitzadors i visitants i és per
aquesta raó que aquesta mostra
ha propiciat un clima de calidesa
i de nostàlgia capaç de descobrir
realment el ressò dels valors de
cadascuna de les peces exposades. Perquè, -no en tinguem cap
dubte-, malgrat la seva mudesa,
els objectes parlen.
2- La segona consideració que
vull fer és per dir que aquesta
exposició, com totes les que ha
organitzat Terra de Tupinots, ha
estat un bon exemple de treball
en equip per partida doble.
D’una banda, el treball conjuntat
dels organitzadors, aportant
cadascú el seu saber fer dins les
seves possibilitats reals. D’altra
banda, la valuosa cooperació de
les més de vint famílies vilatortines que, hàbilment implicades
en el tema, han col·laborat desinteressadament en l’exposició
aportant les més de quatre-centes peces per a la mostra. Hi
hagué tanta cooperació que fins i
tot, durant els dos dies d’exposició, algunes persones encara
van portar objectes per ser exposats.
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“En temps dels nostres avis”
o una exposició d’objectes que parlen

3- La tercera consideració és
per manifestar que aquesta
mirada enrere, al temps dels
nostres avis, malgrat la seva càrrega sentimental, no ha estat
tant per ancorar-nos-hi nostàlgicament, com per descobrir la
simplicitat i la duresa de les
seves condicions de vida i com
en varen reeixir. Evocar els
temps dels nostres avis ha estat
evocar una època de limitacions
i de mancances, si la comparem
amb el temps que ens ha tocat
viure. I tanmateix ells, exemplarment, de les necessitats en
varen saber fer virtuts. Ens honora evocar el temps dels nostres
avis perquè, una vegada més,
ens recorda que no hi ha present
sense passat, com no hi ha futur
sense present.
Resta, només, agrair públicament l’entusiasme de Terra de
Tupinots en l’organització de
l’exposició i la col·laboració de
totes les famílies que hi han
aportat material per a la mostra.
L’agraïment, també, per a totes
les persones que, d’una manera
o altra, han contribuït a fer-la
possible. I, sobretot, agrair la
bona rebuda amb què vilatortins
i vilatortines heu acollit l’exposició en visitar-la. Fem poble!
Felicitem-nos-en!
Francesc Orenes i Navarro
Encarregat de
l’Arxiu Històric Municipal
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Lluís
Solanas
Roca

“Mai no em faran un
carrer, però segurament
algú es recordarà de mi”
Es diu Lluís Solanas Roca, però molts vilatortins el coneixen
com Meteovilatorta. Vigatà de naixement, va arribar a Sant
Julià l’any 1986. Diu que no és gaire de fer prediccions,
perquè avui en dia ja ho podem trobar tot a Internet. Amb 53
anys (12 de desembre de 1959), és indiscutible que sent una
autèntica passió per la meteorologia. Al despatx on ens rep,
s’hi gesta una estranya batalla tecnològica: els llibres de
registre del Pare Manuel Cazador, omplerts a l’observatori
històric d’El Roser fa més de 50 anys, acompanyen diversos
monitors que recullen automàticament les dades de
l’observatori actual, situat al costat de la carretera que va a Vic.
Caram, impressiona aquest
contrast.
Sant Julià és un poble on
podem dir que hi va néixer la
meteorologia moderna, el
1897 amb l’observatori del
Pare Manuel Cazador. Aleshores aquesta disciplina tot
just apareixia a Catalunya. Els
tres grans observatoris van
sorgir alhora: un a Barcelona,
un a l’Ebre i l’altre en un petit
poble d’Osona. En certa manera, doncs, era un acte de
justícia que tinguéssim un
observatori que tornés a ser
de referència.
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El tenim?
I tant! Vam aconseguir, suposo que gràcies a aquest bagatge històric, que l’Ajuntament s’hi involucrés i adquirís
un instrumental de primera
generació, molt car i que no

compra ningú, per sobre del
que necessita un aficionat a la
meteorologia. Amb un instrumental bo pots fer moltes
coses, per això va néixer
Meteovilatorta.
En què consisteix?
Meteovilatorta és un projecte
de tres persones. És una entitat que ajuda a diferenciar el
nostre poble de la resta. No
només perquè ofereixi la possibilitat de consultar a qualsevol moment dades meteorològiques de Sant Julià, sinó perquè recull inquietuds de persones diferents. Jo tinc la sort de
ser-ne l’aglutinador, però sol
no hagués aconseguit res.
Tenim un informàtic que sempre ha fet informàtica, però
que ara l’aplica a la meteorologia, un periodista que es dedica a promocionar i difondre el

projecte i la Montse, arquitecte tècnica que col·labora puntualment amb nosaltres.
No només treballeu la
meteorologia, oi?
No, també hem organitzat la
Setmana de la Ciència o
diverses rutes, com la de l’Aeròdrom o la del Modernisme.
Llàstima que ens falti temps,
perquè realment ens costa
molt dir que no a qualsevol
idea. Anem més enllà de la
meteorologia i intentem emprendre projectes rellevants,
de poble sí, però rellevants.
Tots sou d’aquí?
En Francesc Orenes és el fill
del responsable de l’arxiu del
poble, passa la setmana a
Barcelona, però té moltíssimes inquietuds i la meteorologia l’apassiona. En Joaquim
Molsosa, l’informàtic, és parent meu, suposo que per això
ho fa amb tantes ganes, perquè sinó ja m’hauria passat la
factura. Jo visc aquí des del
1986, no hi vaig néixer. La
meva filla sí i estic molt orgullós que sigui tupinota.
Es nota que Meteovilatorta és
un projecte que t’engresca.
No donaria cap rèdit econò-

“Tot això que fem no té sentit
si ens ho quedem per nosaltres”
mic com a empresa. Funciona
perquè ens agrada i perquè en
tenim ganes. Aquest projecte
fora de Sant Julià segurament
no tindria el futur, la validesa ni
la perspectiva que li donem
aquí. No sempre les coses
bones i grans passen a les ciutats, també als pobles petits.
Tenim aquesta sort i potser la
desgràcia és que per molta
gent això és desconegut.
En el fons, no es pot oblidar
que ens beneficia a tots.
Avui en dia, en meteorologia
està tot inventat. No descobrirem cap fenomen meteorològic. No cal que nosaltres fem
prediccions, perquè n’hi ha a
tot el món i les podem tenir
fins i tot a través del telèfon.
Per tot això, l’únic sentit i valor
que té Meteovilatorta és el de
la constància, és a dir, que les
dades hi siguin avui, demà i
durant mol temps. D’aquesta
manera es poden fer càlculs
estadístics i evolucions. No
descobrirem res, però a base
de molts anys estem aportant
un valor científic.
Això justifica tenir un observatori?
Segurament no, però sí una
entitat capaç d’emprendre projectes; perquè els pobles,
sempre m’ha agradat de dir
que els fem les persones. Si
marxéssim tots, aquí no quedaria res, no tindria cap sentit
ni Sant Julià ni Barcelona. Els

pobles els fan vius la gent que
té inquietuds, és un conjunt
d’aportacions.
Ets més de poble que de ciutat?
Sí. Vaig venir a parar a Sant
Julià per casualitat i la primera
impressió que em va donar és
que és un bon lloc per pujar
canalla: poden voltar lliurement, estan relativament a
prop de la ciutat, però no hi
poden anar a peu. Saps que
fan la seva, però amb una
certa seguretat. Aquest valor
cada dia es dóna amb menys
freqüència.

“No sempre les
coses bones i
grans passen
a les ciutats”
Hi ha gaire diferència amb
Vic?
Tot i que no és una ciutat gaire
gran, ja té un tarannà diferent.
A mi m’agrada una casa posada al mig del poble, en un carrer amb veïns, que te’ls trobes,
que coneixes i que et coneixen. Segurament conec a mig
poble, i potser tres quartes
parts del poble em coneixen a
mi.
Com et vas interessar per la
meteorologia?
Professionalment, sóc responsable d’un taller de reparació
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de vehicles, però la meteorologia em va arribar com una
afició. L’any 1986, quan vam
traslladar-nos a Sant Julià, va
caure una nevada terrible a
Osona. No va haver-hi llum
durant una setmana, cosa
inversemblant avui en dia.
Aleshores vaig tenir la sensació que els fenòmens meteorològics et desborden, et
superen. Això em va cridar l’atenció i vaig pensar que estaria bé apuntar-ho, juntament
amb la temperatura.
Comences així i ja no pots
parar?
Quan portes un any, et fa
ràbia deixar-ho. D’aquesta
manera,
vas
acumulant
dades. Tot i això, he experimentat un canvi molt important. Les primers observacions que feia eren les de tota
la vida. Tenia una caseta al
jardí amb termòmetres i un
pluviòmetre i recollia tres
observacions diàries a tres
hores concretes. Això era
cada dia, dissabtes i diumenges també. No te’n podies
anar de vacances. Reconec
que era un sacrifici important i
que s’havia de tenir afició per
no tirar-ho a les escombraries.
I d’una afició com va acabar
sortint una entitat amb cara i
ulls?
Una cosa porta a l’altra.
Contactes amb gent que fa el
mateix, et sents recolzat, penses que no ets l’únic sonat. I a
partir d’aquí vas pensant en
projectes més grans. S’ha treballat molt a l’ombra, perquè
abans no ha funcionat són
moltes hores d’anar rascant i
provant.
Una de les vostres intencions és crear un museu, oi?
És part del projecte. Es disposa de material històric prou
rellevant, juntament amb d’altres fons que s’han anat
adquirint. En tot el país, no
existeix com a tal cap museu
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de la meteorologia. Per què
no crear-lo a Sant Julià? És
un equipament que acabaria
d’impulsar el poble.
Tirarà endavant?
Està pendent ubicar-lo. Necessitem un espai relativament
gran, perquè també hi ha d’anar la seu de l’observatori. En
col·laboració
amb
l’Ajuntament, estem buscant
una ubicació que històricament tingui...
Aura?
Sí, ha de ser un edifici especial ja de per sí. Ens estem
movent per trobar-lo i, literalment, l’ocuparem. Tot això
que fem no té sentit si ens ho
quedem per nosaltres.
La meteorologia, de fet, és
realment important per les
persones. Està comprovat
que les seccions d’esports i
del temps són les més vistes
dels telenotícies.
Home, condiciona en gran
mesura la nostra vida. Ja no
ens ajustem només al cap de
setmana, que és sagrat.
Influeix des de la manera com
decidim abrigar el nen fins al
lloc que escollim per anar de
vacances. Molts de nosaltres
treballem en un recinte tancat
i no li donem importància,
però hi ha molta gent que en
depèn: pagesos, paletes...
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Recuperant el tema de la
televisió, sembla que els
meteoròlegs sempre són
homes o noies de bon
veure.
La veritat és que no sé amb
quin criteri els trien, però a la
televisió segur que la imatge
juga un paper molt important.
La realitat és que darrere
d’ells hi ha moltes persones
que
treballen,
autèntics
equips, que no es veuen mai.
Els de la televisió són meteoròlegs de professió: saben
interpretar mapes, definir els
processos meteorològics...

“Ets amo del teu
temps quan les
hores lliures les
dediques al que
tu vols fer”
Però la gran majoria mai no
han tingut un observatori.
Tu en fas, de prediccions?
Fer-ne per Sant Julià és relativament senzill. A grans trets,
si baixa la pressió, diries que
probablement plourà. Si baixa
molt de cop, hi haurà un temporal i si baixa molt a poc a
saps que al cap d’un o dies
plourà i que ho farà tres dies
seguits. Si et lleves i veus que
hi ha un 98% d’humitat no cal
que obris, ja saps que hi ha
boira. Els que més en saben,
de predir, són els pagesos.

“Sempre m’ha
agradat dir que
els pobles els
fem les persones”
Això sempre es diu.
Sense necessitat de tants instruments, ho fan millor que
qualsevol expert. Des de
petits en van aprendre dels
seus pares. Són meteoròlegs
locals, absolutament coneixedors del clima del lloc on
viuen.
Algun truc fàcil per ensenyar als vilatortins?
Molta gent els sap de sempre,
estan més que repetits. Un
dels més típics és el del
genoll. Si fa mal, plourà segur.
Comprovat.

Enlloc d’anar endavant,
mirant enrere, com ha sigut
aquest hivern?
Clarament poc fred. Hi ha
hagut alguns dies amb temperatures baixes, però no ha tingut res a veure ni tals sols
amb el de l’any passat. No sol
ploure molt, però és que encara ho ha fet menys. I hi han
hagut algunes ocasions en
què semblava que nevaria,
però tampoc ha fet gran cosa.
Hem tingut un hivern estrambòtic. Jo penso que és bo que
a l’hivern faci fred, no ens ha
de torturar, però és bo que el
notem. Aleshores la primavera
surt d’una forma diferent.
Es diu que un hivern fred
anticipa un estiu calorós. És
cert?
El que sí que hi ha és una tendència general a un augment
de les temperatures, però de
totes, de les màximes i de les
mínimes. Ara, per exemple, no
es que plogui menys, plou
igual, tenim una mitjana de
750 mm a l’any. El que ha canviat és la forma de caure.
Abans teníem una distribució
de les pluges clarament determinada, a la tardor i a la primavera. Era arribar Setmana
Santa i ploure tota la setmana,
cosa que ens agradava molt,
perquè no podíem fer res
(Riu). Tot això, però, tendeix a
desaparèixer: tot plegat fa un
temporal i cauen 150 mm de
cop.

Ui, el canvi climàtic també
ha arribat a Sant Julià?
Aquesta és la tendència
general, però jo sóc dels positius. Penso que hi ha una
generació de gent capaç de
canviar les coses. Els grans
ho hem fet malament, és obvi,
però ens hem esforçat perquè
els petits aprenguessin dels
errors. Ens hem equivocat,
però ara ho sabem. Aquesta
és la diferència.
Segur que Meteovilatorta
també ajuda a conscienciar.
Home, fer visites escolars a
l’observatori, per exemple, és
una manera de revertir en les
famílies. Igual que organitzar
la Setmana de la Ciència o
obrir un museu. En definitiva,
és retornar l’aposta i la inversió que va fer el poble. Si tot
això ho fes per mi, tindria molt
sentit individualment, però al
poble no l’hauria beneficiat.
Sant Julià s’ho mereix?
T’agrada com a lloc per
viure?
Molt. Sóc dels que pensa que
la gent ens hem d’integrar en
la mesura del possible al lloc
on estem. Mai no em vaig
plantejar viure a Sant Julià
com si fos un poble dormitori.
M’encantaria treballar-hi i passar-me el dia sencer entre el
castell, l’Albareda i Puigsec.
Què en destacaries?
M’apassiona el seu entorn.
Sortir de casa i amb quatre
passes ser al castell o a la

Font de la Riera. M’agrada
viure al mig del poble, sentirme’n ben bé, i anar-me’n a
peu al bar, a comprar el diari...
Sempre hi ha coses encertades i coses que no, però als
pobles petits hi ha un denominador comú: la majoria sent
que en forma part. Apareix
una mena de nexe que sembla que ens uneix, encara que
hi haguem arribat més tard.
Recordes les primeres persones que hi vas conèixer?
La persona que em va animar
a mirar la casa va ser en
Joaquim Riera, el pare del
vidrier. Treballàvem junts a
Vic.
Què és el millor que t’ha passat a la vida?
Home, és fàcil. La meva filla.
Els fills et canvien. Evident-

Polític: Més que parlar de
politics, en triaré un que fa
bé la seva feina: l’alcalde de
Sant Julià.
Pel·lícula: Senderos de
Gloria, de Stanley Kubrick
Cançó: Dust in the Wind, de
Kansas
Llibre: Llegeixo molt poc
Color: Vermell
Número: Vuit
Mar o muntanya:
Muntanya
Núvols o sol: Núvols
Salat o dolç: Salat
Somni: Veure créixer molts
anys la meva filla.
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“Mai no em vaig plantejar
viure a Sant Julià com si
fos un poble dormitori”

ment, res torna a ser igual que
quan no tenies canalla. Crec
que t’ubiquen. Jo puc haver
viscut tota la vida a Sant Julià,
però el que realment m’hi lliga
és la meva filla. Veure que hi
té amics, que col·labora amb
els Reis, que s’involucra al
poble.
Alguna cosa que tinguis
pendent de fer?
Estic en aquell punt en què
m’agraden les coses petites.
M’ho passo molt bé anant a
esmorzar el bar, llegint el diari,
parlant amb la gent... Amb
coses ben simples; no tinc
grans projectes. De moment
vull consolidar Meteovilatorta i,
a partir d’aquí, que sigui el que
Déu vulgui. A la meva edat,
resolt el tema de la canalla,
aspires que les coses no canviïn.
Defineix-te amb tres adjectius.
Sóc tossut, en el sentit que em
costa molt abandonar una
cosa en la que crec. Intento
ser bona persona i transmetre
els valors que tinc. No sóc un
gran altruista, però sí que
intento ajudar. Ets amo del teu
temps quan les hores lliures
les dediques al que tu vols fer:
les pots utilitzar per fer diners
o coses que no et donaran
compensació econòmica, però
sí satisfaccions. Suposo que
per això no sóc ric.
Un consell per la vida?
La gent ha d’utilitzar el seu
temps lliure per fer coses que
els omplin, a ells i a la resta. Si
has ajudat, si has col·laborat,
si has tingut projectes que han
beneficiat al poble, segur que
ets més feliç. Tinc molt clar
que mai no em faran un carrer,
però segurament algú es
recordarà de mi. I, si més no, a
la meva filla sempre li quedarà
dir: el pare va fer això, el pare
va fer allò....

29

reportatge

Les excavacions modèliques del
castell-monestir de Sant Llorenç del Munt,
de Sant Julià de Vilatorta
La primera actuació: investigar

30

Quan es varen començar les tasques de recuperació del monestir de Sant Llorenç del Munt el
1970, es tenia molt clara i per damunt de tot, una
conducta de treball preferent: l’estudi de l’evolució històrica de lloc prèvia a qualsevol tasca
d’actuació sobre l’edifici.
Els tres primers anys es dedicarien en preferència a la neteja i a la investigació científica del
lloc, ja que la dilatada pervivència de l’assentament, feia preveure una bona expectativa
arqueològica.
L’estudi del subsòl a l’interior de l’edifici va
fer-se amb la tècnica geofísica de prospecció
elèctrica, a fi d’obtenir un perfil de contrast entre
la roca viva i les zones reomplertes al llarg dels
temps, propenses a guardar material utilitzat per
l’home.
El resultat va permetre un seguit de llocs i
zones distribuïts de la manera que es veu en el
plànol adjunt.
Les troballes durant les excavacions han
posat al descobert, un període d’ocupació humana des d’aleshores desconegut, que fa possible l’enllaç de l’estructura social dels primers
pobladors del lloc, amb la documentació escrita
existent des del segle IX fins als nostres dies. Tal
i com és sabut, dels quaranta anys d’obres a
Sant Llorenç, els tres primers es varen dedicar
exclusivament a l’excavació i salvaguarda del
material. En aquest aspecte Francesc Farrés
sempre ens diu “Ha valgut la pena treballar tres
anys per recuperar-ne més de cinc mil”.
El personal de treball de les excavacions eren
col·laboradors voluntaris i estudiosos de l’arqueologia. Farem esment d’una forma especial a
l’actuació del grup de Sant Julià de Vilatorta format per Jordi Pallàs, Josep Masó, Pere Buxó i
Josep Carrera. De forma simultània col·laboraren
també aficionats osonencs com Josep Crous
(Vic), Jaume Casacuberta (Vic), Josep Farrés
“Pep de Vic”, Ramon Solé (Roda de Ter), Josep
Vivet i els germans “Jaumetó” (Sant Quirze de
Besora). Els treballs eren coordinats pel geòleg
Francesc Farrés i supervisats pels doctors J.F.
de Villalta (estratigrafia), Eduard Junyent i Eduard
Ripoll (arqueologia). Ens consta el suport de
mossèn Lluís Molist, rector de Vilanova de Sau, i
mossèn Josep Puig (rector d’Aiguafreda i vicari
durant un temps de la parròquia de Sant Julià),
per actuacions tipus “relació público-oficial”.

Plànol de l’edifici de Sant Llorenç amb les zones d’excavació:
5-6 Fronts externs d’excavació directa
1-2-3-4 Nínxols arqueològics interns amagats, deduïts per geofísica.
1

2

3

4

5

6
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Els resultats
Època neolítica
La primera ocupació humana de Sant Llorenç, ara fa
5.500 anys, correspon al període neolític. S’hi ha trobat
ceràmica, sílex, destrals de pedra, molins de mà i utillatges de reclam (corn), o d’adornaments personals fets de
closques de petxines i cargols de mar -malacofauna-.
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Francesc Farrés:
“Ha valgut la pena
treballar tres anys
per recuperar-ne
més de cinc mil”

(imatges 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Època ibera-romana (-6.500 – s.III-VI)
Restes de ceràmica, entre d’altres, campaniana i emporitana, utillatges de ferro, una moneda ibera, i sobretot,
molins rotatoris. (imatges 7 i 8)
La presència romana és molt escassa, restes de ceràmica i nombrosos fragments de tègula procedents, de
ben segur, de la primitiva església paleocristiana que va
donar nom al castell.
Castell-monestir (Època medieval )
Presència de restes de diversos elements constructius
preromànics: columnes, capitells, finestrals, canaleres
d’aigua i gàrgoles, pertanyents a l’antic castell de Sant
Llorenç, anteriors al segle IX. Aquestes troballes demostren que la primitiva fortalesa de Sant Llorenç era situada en aquest mateix lloc.
En referència a la canònica, les restes arqueològiques
ens han deixat un testimoni en teula d’un primer intent
fallit de fundació benedictina el 1067. (imatge 9).
Posteriorment troballes d’objectes de culte, pertanyents ja
la canònica agustiniana, sarcòfags i elements ceràmics
ens situen en un període comprès entre els segles XII-XVI.
Cal destacar el recull de ceràmica catalana decorada
de diverses èpoques, junt amb vidre i monedes, localitzats en els diversos nivells del subsòl i que fan possible
la datació cronològica del conjunt des del segle XIII al
XVIII. (imatge 10)
Com a nota curiosa comentarem el petit acopi, molt
malmès, d’armes de foc ripolleses amagades sota l’enllosat de l’atri. Les més antigues 1628-1630 podien pertànyer a la colla d’en Serrallonga.

Publicació del Catàleg arqueològic

Portada del Catàleg arqueològic de Sant Llorenç del Munt
(Prehistòria - Edat Moderna).
Autor: Francesc Farrés

El catàleg arqueològic que es publica és fruit d’aquests
treballs d’investigació. Algunes disciplines han estat estudiades per reconeguts especialistes en la matèria a títol
d’autors col·laboradors: Riker Yll i Mònica Oliva (arqueologia), Maria Ocaña i Imma Ollich (èpòca medieval), Jaume
Barrachina (vidre) i Miquel Salomó (numismàtica).
Amb aquesta obra, Francesc Farrés va ser mereixedor de la Beca de Recerca Vilatorta-Vilalleons 20122013 de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. El jurat
format per l’historiador Joaquim Albareda, Fancesc
Orenes -director de l’Arxiu Històric Municipal- i l’arqueòloga Anna Gómez, que ha tutoritzat l’execució del treball, va valorar especialment que mitjançant la prestació
econòmica de la Beca es podria publicar el catàleg.
L’edició ha comptat amb el suport de l’Ajuntament i del
Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona.
Miquel Macià, periodista
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especial caramelles

Les Caramelles del Roser
Diada de Pasqua
Seguint el costum de
més de quatre centúries, el matí del dia de
Pasqua Florida, el proper diumenge 31 de
març, les Caramelles
del Roser portaran la
salutació
primaveral
pels carrers i places del
nucli antic del poble.
No sabem quina era
la indumentària que van
adoptar els caramellaires en el seu origen
però en el Llibre d’Obra
de la Confraria del
Roser consta que a mitjans del segle XVIII es
van “refer dos bastons
per les camalleres al
preu de 5 monedes”.
Molt probablement va
ser en aquesta època
quan es va adoptar la
capa llarga i el barret de
copa que encara avui
els distingeixen.
Enguany, el Cant
dels Goigs del Roser
s’alternarà amb l’estrena de la cançó El castell, dedicada a la fortalesa emblemàtica que
d’ençà del segle XII ens
vetlla des de l’altura i
continua combatent el
temps que fuig.

Foto: Lluís Solanas

L’itinerari, amb un horari aproximat, serà el següent:
De 09.00 a 10.00 h:

Pl. de l’Ajuntament - C. de la Mercè - Pl. de Francesc Macià C. de la N’Anna Xica - C. de Montseny - Pl. Major.

De 10.00 a 11.00 h:

C. del Rector Roca - C. de la Font - Av. de St. Jordi - C. del Centre C. Coll de Romagats - C. de Matagalls - C. de Puig-l’agulla.

De 11.00 a 12.00 h:

Av. Nostra Senyora de Montserrat - C. de l’Albereda - de C. Núria C. dels Marquesos de Vilallonga - C. de Sant Roc.
Després de la missa de 12 cantada a l’església parroquial.

De 13.00 a 14.00 h:
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C. de l’Església i cantada final a la Pl. de l’Ajuntament.

A tots els vilatortins, des dels de tota la vida fins a l’últim nouvingut, i també a tots els visitants que
ens vulguin acompanyar us desitjarem una Bona Pasqua tot cantant.

“El Castell” és el títol de la sardana que les Caramelles del
Roser estrenaran la diada de Pasqua d’enguany, obra de
Santi Riera (música) i Anton Carrera (lletra).
Pedra damunt roca
com pertoca,
pedra treballada
ben posada.
A dalt del puig
el temps que fuig
el vol abatre.
L'antic castell
astut i vell
el sap combatre.
Greu i sorrut
és a l’escut
que ens representa
i es fa l’estret
ardit i dret
quan se l’esmenta.
Paret amunt,
un verd profund
d'heura grimpaire,
és un vestit
molt ben cenyit
que amoixa l'aire.
Paret amunt
l'heura grimpaire
és un vestit
que amoixa l'aire.
En ser de nit
fa l’adormit
voltat de fosca.
Vetlla els seus fills
d’incerts perills
i vida llosca.

En ser de nit
fa l’adormit...
Sap l’entrellat
del que ha passat
i el que perdura.
Sap tant l’ahir
com l’avenir
des de l’altura.
Sap l’entrellat
del que ha passat
i el que perdura.
Sap tant l’ahir
com l’avenir, com l'avenir...
Sap el secret
que té contret
per sobreviure.
Sap la virtut
del que ha perdut
per ser més lliure.
Sap l’entrellat
del que ha passat,
sap tant l’ahir
com l’avenir.
Castell roquer: ets com un temple
com un recer del pensament.
Castell roquer: ets un exemple
del saber ser complidament.
Castell roquer:
ets com un temple del pensament!

Programa del 36è Aplec Caramellaire
Diumenge, 7 d’abril de 2013
• De 9 a10 matí:
•

•
•
•
•

36è Aplec
Caramellaire

Trobada de les colles
(xocolatada, coca i vi dolç)
A 2/4 d’11 matí: Tomb caramellaire pels carrers
del nucli antic. Les Caramelles del
Roser obriran el seguici amb el cant
dels Goigs del Roser. En els llocs
indicats les colles convidades
cantaran una caramella.
A 2/4 de 12 matí Actuació de les colles
a la plaça Major
A les 2 migdia
Dinar de germanor al pavelló
Tot seguit
Sobretaula
A les 5 tarda
Comiat amb el Cant dels Adéus

L'any passat es va donar una nova
dimensió a la tradicional trobada
de caramelles, convertint-la en un
aplec caramellaire. Amb aquest
nou format es convida expressament un nombre limitat de colles,
seguint el criteri d'historicitat i de
representació territorial, alhora que
es potencia la seva presencia i participació. Tot fent el Tomb caramellaire les colles convidades canten
una caramella en diversos punts
del nucli antic (c. de Sant Roc,
davant del Casal Núria, Pl. de
Catalunya i pl. de l'Església). A l'escenari de la plaça Major cada colla
interpreta 4, 5 o 6 peces. Per tal de
facilitar el desplaçament de les
colles, l'organització es fa càrrec
del 50% del cost de l'autocar. El
punt culminant de la festa és el
dinar de germanor que s'ofereix
gratuïtament a tots els cantaires.
En aquest dinar també hi poden
participar els acompanyants que
disposen d'un tiquet a preu de
cost.
Les colles convidades d'enguany
són:
- Societat Coral l'Aliança, de la
Garriga (Vallès Oriental)
- Cantaires de Farners, de Santa
Coloma de Farners (La Selva)
- Agrupació Coral, de Sant Fruitós
de Bages (Bages)
- Coral Al Vent, de Sant Vicenç de
Castellet (Bages)
A més de la Coral Cants i Rialles
i les Caramelles del Roser.

especial caramelles

El Castell
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L’art
d’embotir
Fa gairebé més de 80
anys que can Fil es fan
les botifarres, els fuets,
els bisbes i les salsitxes
Sembla estrany veure la botiga de can Fil tan buida però
avui hi ha molta activitat. És
dilluns i toca embotir. La carn
del porc desquarterada arriba
a les set del matí de l’escorxador de Vic i després la Lola, la
Lluïsa, en Jordi i l’Anna, s’encarreguen que puguem acabar menjant botifarres, salsitxes, fuets i bisbes. La carn es
desfà (és a dir, s’acaba de
tallar encara més), es trinxa i
s’amaneix amb sal, pebre i
conservant. Després comença l’art d’embotir.
Es comença per les salsistxes, després les botifarres i
els fuets, i, finalment la carn
cuita (botifarres i bisbes
blancs i negres). Cada embotit té una tripa diferent, és a
dir, mentre les botifarres i el
fuet tenen la mateixa mida de
tripa, les salsitxes i els bisbes
s’emboteixen en budells de
mides molt diferents. A l’hora
d’embotir s’ha d’anar amb
molt de compte ja que alguns
dels embotits han d’anar molt
comprimits -com la botifarra- i
a vegades el budell s’acaba rebentant per
massa pressió. Per tant, cal conèixer la pressió
exacta perquè no quedi aire a dins ni perquè
s’acabi estripant el budell. Un cop han estat
embotits, es fan els nusos.

Després d’embotir-se i fer-hi el nus, es punxen
perquè s’han de bullir (les botifarres menys
temps que els bisbes). Com que es bull, la carn
no ha d’estar tan comprimida com en una botifarra normal i tampoc hi ha d’haver conservants.

Blanc i negre

Fer el nus

El procés d’elaboració de les botifarres i bisbes
blancs i negres és totalment diferent. Primer de
tot, la carn que s’utilitza per fer-ho és la cansalada del coll i la cuixa del porc. A més, també
s’hi afegeix la carn de la perola del porc prèviament bullida. Mentre la botifarra i el bull blanc
és barrejada amb ous, al negre hi ha sang.

“Tothom acaba fent el mateix nus, però de diferent manera” explica la Lluïsa Fiter mentre
acaba de fer el nus a una botifarra. Els que fan
els nusos lliguen de diferent forma, però el resultat final acaba sent el mateix. Però diferent, és el
que es fa amb els embotits: no n’hi ha cap d’igual. Per exemple, mentre les botifarres es lli-

Concurs
Què saps de la nostra
Setmana Santa?

Mitja vida embotint

Us proposem tres preguntes relacionades
amb la celebració de la Setmana Santa de
ja fa uns anys a Sant Julià de Vilatorta.

“Embotir ara és una delícia” diu en Lluís Fiter
Pratdesava de can Fil. Abans el procés d’elaboració d’embotits era totalment manual, però
alhora més complicat. La maquinària actual
facilita sobretot el fet de triturar i embotir la carn
que abans s’havia de fer manualment. Les
cases del poble que es dedicaven a la venda
d’embotits criaven els seus porcs i els anaven a
matar a l’escorxador de les Set Fonts. Primer el
degollaven, després el socarraven amb brucs o
ginestes per netejar-los i pelar-los, i finalment
l’esquarteraven. Des de l’escorxador fins a les
cases de can Cadis, can Nis, can Puig, d’en
Joanet de la Lechería i de can Fil hi havia una
figura important: en Pep de can Nyera (Pep
Vilalta). Aquest era el que es cuidava de transportar, amb carro i burro, els porcs degollats i
esquarterats cap a aquestes cases. Després
eren les cases qui es cuidaven d’acabar de
desfer el porc.
A can Fil es van començar a fer embotits,
aproximadament l’any 1936 i en Lluís des que
tenia 15 o 16 anys, quan va acabar el col·legi.
Explica que a la botiga es mataven aproximadament tres porcs setmanals. Des que l’animal
naixia fins a la matança era la casa que es cuidava de criar-lo. “El fet de criar-se el porc,
donava més confiança”- diu en Lluís- “però el
resultat és bo igual”.

Les mocaderes
En el procés d’elaboració d’abans existia un
paper molt important en l’art d’embotir: el de
les mocaderes. Aquestes eren les encarregades de netejar la tripa del mateix porc per després fer-ne botifarres, llonganisses, fuets... tot i
que normalment, tal i com explica en Lluís,
s’havia d’anar a comprar tripa a Vic perquè
amb la del propi porc no n’hi havia prou per
embotir-ho tot. A més, també s’encarregaven
de fer el tastet de la carn ja que llavors no es
pesaven els condiments (sal i pebre) per amanir
la carn, sinó que era la mateixa mocadera la
que s’encarregava de provar si la carn estava
ben amanida.
Cada casa que matava el porc tenia les
seves mocaderes i en Lluís va aprendre a
embotir gràcies a aquestes i també als seus
pares. Ell ha seguit aquest art i ho ha ensenyat,
com diu, “a tothom que n’ha volgut aprendre”.

concurs

guen de les dues extremitats amb un mateix fil,
el fuet es lliga de les dues extremitats però amb
dos fils diferents i que d’un d’aquests es pugui
penjar per assecar. La manera de fer el nus, per
tant, també és un element molt important per al
resultat final.

- Com se’n deia de l’instrument compost de
dues o més fustes articulades que, posat en
moviment, fa un soroll sec i repetit, emprat
antigament per Setmana Santa en substitució de les campanes?
- A la plaça Major la Processó dels Armats evolucionava amb un moviment característic que
dibuixava una figura. Com se'n deia aquesta
coreografia?
- Com se'n deia de l'altar especial, que s'erigia a la capella fonda, amb un sagrari o
tabernacle, envoltat de ciris, que els Dijous
Sant es destinava a la reserva de l'Eucaristia
per al Divendres Sant?
Entre tots els encertants se sortejarà
una MONA DE PASQUA per gentilesa
de la Pastisseria Crossandra.
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines municipals de l'Ajuntament fins a les 3 de la
tarda del dijous 28 de març. Per evitar retallar la
revista podeu fer una fotocòpia de la butlleta o
apuntar les dades en un full a part. El sorteig es
farà el divendres 29 de març.

Solucions del número passat
1. Els canelons
2. L'últim dia de l'any -el 31 de desembre3. De barballó -espígolHi van participar 28 persones i la guanyadora
va ser la Carme Alsina. Felicitats

Butlleta de participació
“Què saps de la nostra Setmana Santa?”
Respostes:
1.

……..………...........................……………………………………………………

2.

………..……………….………….................................…………………………

3.

……..…………………….……………………………….................................…

Dades del concursant:
Nom i cognoms

…………………………………………………………

Edat……………… Telèfon
Adreça

…………………………………………………

………………………………………..…….........………………………
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nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

· Fusteria i ebenisteria en general
· Rehabilitació, porxos, cobertes
· Parquets i tarimes
· Decoració, cuines
· Restauració i mobles a mida
· Fabricació de portes massisses
· Consulta tècnica
C. Marquesos de Vilallonga, 14
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 71 51 / 650 25 41 32
fusteriaboixeda@hotmail.com

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL:
Fiscal - Comptable - Laboral - Assegurances
ASSESSORAMENT PARTICULAR:
Atur - Jubilacions - Invalidesa - Estrangeria

C. Centre, 1 - T 93 888 70 05 - F 93 888 78 02 - 08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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espai llibres

Joan Soler Riera publica
“Manuscrit 1640
El mestre pintor
de Sant Julià de Vilatorta”
El proper més d’abril i concretament pels vols
de la diada de Sant Jordi, farem la presentació
del llibre Manuscrit 1640 – El mestre pintor de
Sant Julià de Vilatorta. Aquesta novel·la és el
fruit de 3 anys de feina. La trama i concretament l’època on s’ubica, l’any 1640, ha fet que
aquest treball fos més laboriós alhora de cercar personatges, fets i detalls propis del
moment. Entre la historia i la ficció, el llibre
recull fets del nostre país, tan importants i poc
reconeguts, com el començament de la Guerra
dels Segadors i concretament un fet poc peculiar darrerament, la victòria catalana contra la
corona castellana. Això va provocar, durant
uns quants anys, deixar de dependre dels
“espanyols” i unir-se lliurement a la corona
francesa com estat independent. Malgrat
aquests anys d’independència, no tot va ser un
camí de roses. Pau Claris, que mori l’any següent, s’entén que va firmar el tractat amb el
Cardenal Richelieu, més que res, per guanyar
temps, efectius militars i sobretot, consideració i respecte, poc habitual des de sempre,
dels espanyols o més ben dit aleshores, de la
corona castellana.
La història del mestre Rifà, personatge fictici de Sant Julià de Vilatorta del segle XVII,
m’ha servit també per valorar aquells pintors
del barroc que de ben segur no van poder gaudir d’una època gaire brillant.
Les constants guerres van deixar en segon
pla valors culturals com la pintura.
A la corona castellana hi hagué la gran figura de Velàzquez, però Catalunya, tot i tenir
obres remarcables d’arquitectura i decoració
no va aportar gairebé cap nom al referent artístic mundial.
Amb l’ajut del treball de la Marta Borrós,
com a correctora lingüista, ens vam presentar
al Premi Pi i Soler de novel·la de Ciutat de
Tarragona de l’any passat 2012. Malauradament no vàrem aconseguir cap premi. Això va
implicar fer-me la pregunta de: i ara què?
Després d’intentar, sense èxit, la publicació a
mans d’algunes editorials catalanes, la resposta va ser com acostuma a donar-se darrerament, marxem a l’estranger. I vet aquí que des
de Charleston (EUA) i el grup d’Amazon el
somni va ser possible. Però aquí no va acabar
el tema, de rebot i per casualitat, un dia va sor-

gir una idea que vaig posar en marxa per a
completar aquest projecte seguidament i
també de les mateixes mans. La creació d’una
banda sonora pel llibre. Això que sembla no
tenir ni solta ni volta, es va anar perfilant i
creant a poc a poc durant aquests darrers
mesos. Em trobava amb un nou repte, com faig
una banda sonora si no sé de música. Bé la
qüestió no era fàcil i el temps, 3 mesos escaig,
no m’ho posaven planer. Només tenia una cosa
clara, quina era la música que jo volia per
aquest llibre. I la vaig cercar. Després va venir la
feina de donar-li cos al projecte i finalment es
va completar.
Mentre jo creava la novel·la, la música va ser
per a mi, la font d’introducció en un passat que
desconeixia totalment. Em va motivar i vaig
aprendre el tempo del moment. Per això, alhora de crear aquesta banda sonora, tenia molt
clar com havia de ser. L’única pretensió del
disc, és fer que el lector mitjançant la música,
entri un xic més en l’època que està narrada.
També he intentat que, malgrat que no es llegeixi el llibre, la música es pugui escoltar separadament com un disc més.
Amb aquestes darreres línies, voldria agrair,
a tots aquells que han sigut víctimes d’aquest
projecte i de les meves dèries i esperar, amb
molts nervis, la presentació que farem del llibre
i el cd, i que, evidentment, agradi a tothom del
poble com desitjo.
Salutacions,
Joan Soler Riera
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Domicili: Passatge Font de la Teula, 14
Tel. 93 888 71 35 - SANT JULIÀ DE VILATORTA
Taller: Rec d’Acumulada, 7
08519 FOLGUEROLES - Mòbil 659 13 43 29

Avda. Montserrat, 48
Tel. 93 812 20 70
08504 St. Julià de Vilatorta

Av. St. Jordi, 19
Tel. 93 888 76 27

Pl. del Montseny, 8
Tels. 93 812 23 99 - 93 888 70 50
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

PORC NATURAL!!!
Engreixat a la nostra granja amb
pinso natural i sense antibiòtic
Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…
– embotits, curats i cuits de tot tipus
– preparats càrnics a punt de coure
– plats preparats
– congelats…
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Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92

Els propers mesos han d’esdevenir transcendentals per al nostre futur com a nació. Estem en
un moment històric realment
apassionant. La multitudinària
manifestació del passat 11 de
setembre a Barcelona on més
d’un milió i mig de catalans va
omplir-ne els carrers sota el lema
de “Catalunya, nou Estat d’Europa” va suposar l’inici d’una
nova etapa nacional que ha de
desembocar cap a la constitució
del nostre Estat propi. El camí,
però, serà difícil i complicat, ple
d’entrebancs sorgits tant des de
dins, com des de fora. Tal com
assegura Salvador Cardús, el
procés d’independència demanarà una gran capacitat de
resistència dels catalans, per la
qual cosa és imprescindible que
estiguem tots junts i treballem
plegats per assolir aquest tan
anhelat objectiu, perquè el poble
ha d’esdevenir allò que vol ser.
Prova d’això són els nombrosos casos de suposada corrupció que han proliferat darrerament al nostre país, el constant
degoteig d’informacions en relació a una presumpta trama d’espionatge polític a Catalunya, l’escanyament a l’autonomia local i a
l’economia catalana amb l’obligació de complir uns nivells de
dèficit inacceptables, més tenint
en compte l’incessant espoli fiscal existent, la reforma espanyolista de la Llei d’Educació proposada per l’infame ministre Wert
atacant plenament el nostre
model d’immersió lingüística, o
les contínues invasions de competències catalanes per part del
govern popular, per citar només
alguns lamentables episodis
recents.
Evidentment, tot això no és
fruit de la casualitat sinó que han
sortit a la llum just ara amb una
clara intencionalitat política per
tal de torpedinar l’actual procés
sobiranista català. Ells no s’aturaran i utilitzaran tots els mitjans
que siguin necessaris, per poc
ètics, lícits i democràtics que
puguin arribar a ser, i nosaltres

haurem de resistir i no defallir en
el nostre anhel de poder decidir
per nosaltres mateixos, de manera pacífica i democràtica, el nostre futur.
Hem fet ja petits passos des
d’aquella gran mostra popular
sobiranista: l’aprovació de la
moció per part del Parlament de
Catalunya declarant el nostre país
sobirà per decidir lliurement el
seu futur o, a nivell local, les aprovacions per part dels plens de
molts Ajuntaments catalans de
les mocions declarant els seus
respectius municipis territoris
catalans lliures.
No obstant, ara cal fer un pas
més cap endavant i fer efectiu
aquest dret a decidir sense deixar
passar gaire més temps, perquè
sinó l’ofensiva espanyolista pot
ser terrible. Cal una consulta o
referèndum, digueu-li com vulgueu, sobre la independència de
Catalunya el més aviat possible i
Vilatorta per la Independència i,
per extensió, tota l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) farà tot
el possible perquè això sigui una
realitat abans del 31 de maig de
2014.
Per això, cal aconseguir que
totes aquestes mocions polítiques no esdevinguin només unes
simples declaracions. Tots els
partits polítics que han defensat
públicament el dret a decidir han
de fer ara el que sigui necessari
perquè aquesta consulta esdevingui una realitat, i perquè això
sigui així, cal que la societat civil
es mobilitzi constantment i hi estigui atenta.
Aquest precisament és l’objectiu de l’ANC, que és present a
tot el país, en tots els pobles, ciutats i barris de Catalunya, format

per milers de persones que treballem voluntàriament, no només
perquè el procés cap a la independència s’assoleixi en les
millors condicions dins un marc
estrictament democràtic, sinó
també perquè aquest procés no
s’aturi. Ni un pas enrere.
I el proper dia 16 de març es
celebrarà la seva assemblea
general a Girona, on s’aprovarà,
si s’escau, un nou full de ruta per
intentar aconseguir que a mitjans
de l’any vinent estiguem en unes
condicions socials suficients que
garanteixin el sí a la independència en la consulta o referèndum
que s’hauria de celebrar i, en el
cas, que l’Estat espanyol no
accepti la seva celebració, quines accions caldrà adoptar.
Per això, és necessari i imprescindible que l’ANC sigui
forta. Necessitem la teva força
per continuar empenyent Catalunya davant el repte de consolidar aquesta majoria social favorable a la independència davant
l’eventual consulta del 2014 i, a la
vegada, contribuir al manteniment dels nostres projectes,
tenint en compte que es finança
únicament a través de les quotes
dels seus associats. Actualment
comptem amb 12.000 inscrits i
7.000 simpatitzants. Però hem
de ser més. Molts més. Per això,
des de Vilatorta per la Independència us animem a fer-vos
membres de ple dret, col·laboradors o simpatitzants de l’ANC a
través de la web:
www.assemblea.cat.

vilatorta per la independència

La consulta: un repte apassionant
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PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal
Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliaris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxació o valoració real
• Assessorament en inversions
• Gestió de comunitat de propietaris
(Per un cost mínim tindrà la seva comunitat
ben gestionada i al corrent de cobrament).
• Assegurances

GERMANS JIMÉNEZ, S.L.
Comerç a l’engròs
de fruites
i verdures

A la nostra oficina trobarà
l’assessorament que busca, amb experiència i professionalitat demostrables.
93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC

C. Montseny, 39, bxos - Tel. i Fax 93 812 21 04
08504 Sant Julià de Vilatorta

fmolas@osonanet.com
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Agrupació Sardanista
Audicions d’hivern
Tal com vàrem anunciar, aquest
hivern hem organitzat tres audicions de sardanes al pavelló, els
dies 13 de gener, 3 i 10 de març
amb les cobles Jovenívola de
Sabadell, Ciutat de Girona i
Jovenívola d’Agramunt.
Ha estat un èxit de participació, on hem pogut veure fins a 20
anelles de diverses mides simultàniament ballant sardanes, i més
de 200 persones a cada audició,
cosa que normalment a la plaça
no sol passar.
La nostra entitat té la intenció de
mantenir un mínim nombre d’audicions d’estiu a la plaça i gradualment anar augmentant les d’hivern
al pavelló, atès l’èxit assolit.

Calendari sardanista
El calendari sardanista de Sant
Julià, per aquest 2013, ha sofert
modificacions per les 3 audicions
fetes a l’hivern al pavelló. El proper
1 d’abril tindrem l’aplec a Puig-l'agulla amb doble audició de matí i
de tarda, quatre audicions de sardanes a l’estiu, una de les quals
amb el ja tradicional concurs de
colles improvisades i una altra al
novembre al pavelló amb castanyada inclosa, i finalment un concert per Nadal al Saló Catalunya.
Tot això a banda de les dues audicions que normalment organitza
l’Ajuntament per les Festes Majors
de Sant Julià i Vilalleons, en les
quals l’Agrupació Sardanista
col·labora i que també estan confirmades.

Instruments de la cobla

El Tible
Instrument aeròfon de llengüeta doble de característi-

Aplec de Puig-l’agulla
El proper 1 d’abril (dilluns de Pasqua), celebrarem el tradicional Aplec a Puig-l'agulla. El programa previst es el següent:
11.30
12.30
17.00

Ofici solemne cantat per la coral “Cants i Rialles”
Audició de sardanes. Cobla Baix Llobregat
Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.
Audició de sardanes. Cobla Baix Llobregat
Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.
Vine a Puig-l'agulla, t’hi esperem!

Aplec Comarcal d’Osona
El proper 18 de juliol tindrà lloc el VIè Aplec Comarcal
d’Osona que enguany se celebrarà a Rupit. Durant el matí hi
haurà la primera audició de sardanes a càrrec de la cobla
Ciutat de Girona i a la tarda a partir de dos quarts de cinc
l’Aplec amb les cobles La Flama de Farners, Jovenívola de
Sabadell i Ciutat de Girona.
De nou tornarà a sortir al carrer, el magnífic estendard que
identifica aquest aplec, fet a mà a Sant Julià pel Taller de
Llana.

ques semblants a la tenora.
És descendent de les antigues xeremies. Amb el flabiol
i la cornamusa, formava part
de l'anomenada "cobla de
tres quartans". La llargada
total de l'instrument és més o
menys de 55 cm. Els seus
sons sonen una quarta més

alta que la nota escrita. El so
del tible és més estrident i
penetrant que el de la tenora.
Dins la cobla podem considerar-ho com un segon protagonista, al costat de la
tenora, i és molt característic
el diàleg d'aquests dos instruments.
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ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

S.A.V.
S.A.V.

S.A.V. SERRALLERIA i ALUMINI VILARÓ, S.L.

C. Indústria, 11-13 • Pol. Ind. “La Quintana”
- Tel. 93 888 81 78 - Fax 93 888 73 57
08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona)

www: info@savvilaro.com

FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES
SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES i PROTOTIPUS
ACABATS EN PINTURA EPOXI

•
•
•
•

Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

Dilluns de 10 a 2/4 de 2 i
de 3 a 9 de la tarda
Divendres de 3 a 9 del vespre.

C. Onze de setembre, 38, baixos
Tel. 93 888 77 88 - FOLGUEROLES

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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Mercat Municipal - Parades, 87 - 88 - 120 - 123
Tel. 93 883 39 95 (Mercat)
Tel. 93 888 74 51 (part.)
VIC (Osona)
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Vilatorta Teatre
Hola i bona Pasqua!
Des de Vilatorta Teatre us
anunciem que per aquesta
primavera ja tenim apunt una
meravellosa obra de teatre de
Jordi Pere Cerdà, Quatre
dones i el sol, sens dubte una
de les millors obres del teatre
català del segle passat.
En un petit poblet a l’altra
banda del Pirineu, a la
Cerdanya francesa i dins de la
cuina d’una casa de pagès,
podrem viure durant tres dies,
un d’hivern i dos d’estiu, les
vicissituds de quatre dones
tancades dins d’aquest univers: la mare, la cunyada, la
filla i la nora, aparentment quatre dones normals i corrents.
Però a mesura que va passant
l’acció ens adonem de les
seves singularitats, dels seus
particulars caràcters i d’una
historia que ve de lluny, i com
els dits tancats en un puny les
va estrenyent fins al paroxisme.
Tot un món carregat d’emocions surt de mica en mica de
cada una de les protagonis-

tes, i tocant els més vius sentiments, que per desgràcia no
comparteixen. Amb l’arribada
d’un mosso a la casa per les
feines del camp, s’accentuen
encara més les seves ambicions, les pors, les enveges, i
les rivalitats d’aquest pòquer
de dames, amb una lluita
constant entre generacions,
que faran les delícies dels
espectadors.
Donada les diferents edats
de les protagonistes podem
veure tot un món genuïnament
femení, on la dona ha de lluitar
per la seva autonomia personal, en la primavera de la seva
vida, en l’estiu, en la tardor i en
l’hivern, pels seus ingovernables desitjos, per donar sentit
a una vida entre la por de la
guerra i la por de la religió, les
lleis i les tradicions i un sol
que com un devessall de
goig, de llum i escalfor, les
omple d’esperança, en aquelles fredes valls pirinenques.
Amb aquesta obra tanquem una trilogia dedicada al
complex i meravellós món de

la dona. Antígona va ser la
primera, la dona enfrontada al
poder i les lleis, en contra dels
seus sentiments. Paraules
encadenades, la dona enfrontada a l’home com el seu
depredador, que ha estat tota
la historia, i finalment Quatre
dones i el sol, la dona enfrontada amb la dona, i amb si
mateixa, un món molt complex, ric i apassionant que
Jordi Pere Cerdà va escriure
com un gran poema i que molt
aviat podrem presentar.
Esperant que totes aquestes propostes siguin del vostre gaudi, per l’entreteniment,
per la reflexió i per una presa
de consciència de la nostra
condició humana.
Una perdurable abraçada
des d’aquesta nostra-vostra
entitat.
Lluís Badosa
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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

FUSTERIA
MORERA
Joan Morera Vilamala
SERVEI A DOMICILI
C. Jesús, 8
Tels. 93 812 24 13 - 689 92 24 74
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Ausa
gel s.l.
Aliments congelats
Distribuïdors de:

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

Gelats
Congelats
Postres
Marisc viu

Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 34 B
Tel. 93 888 70 90 - Fax 93 888 81 36
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Coral Cants i Rialles
Hola amics, després de molt de
temps tornarem a tenir “veu”.
No és que estiguéssim callats,
tot al contrari, però no us
havíem donat notícies de les
nostres activitats i projectes. A
partir d’ara, regularment, tindreu tota la informació de la
Coral.

Actuacions
Per anar-vos posant al corrent,
sense anar molt enrere,
començarem a explicar-vos les
actuacions que hem anat fent
des de finals de l’any passat:
El 23 de desembre, es va fer
una trobada de Corals a
Calldetenes en homenatge a
Sant Tomàs, hi van participar la
Coral del Remei, i la de
Calldetenes, pràcticament es
va omplir el teatre, i segons
veus autoritzades, va resultar
d’un bon nivell de qualitat coral.
El dia de Nadal, vàrem cantar la missa solemne de les
dotze del matí. a la nostra parròquia.
El 30 de desembre es va fer
el Concert de Nadal al Saló
Catalunya, com de costum. Hi
vam convidar la Coral de
Calldetenes. Els temes del
repertori de les dues Corals van
ser molt variats, i com a cloenda cantàrem plegats un parell
de nadales. El presentador del
concert va ser en Jaume
Miravet, a qui agraïm la seva
col·laboració.
L’1 de gener vam participar
en l’acte "Nadal en vers" a la
capella del col·legi el Roser.

Com a cloenda de l'acte la nostra coral i alguns membres de
les Caramelles del Roser cantàrem unes nadales al voltant de
la foguera que hi havia al peu
de l'escala de la capella.

Preparant...
Ja estem preparant, les cançons per a l'Aplec Caramellaire
amb temes com; Pasqua
Vibrant, L’hereu Riera, la Lluna
ens bressa, composició del
nostre director David Rodríguez, i lletra d’en Xavier Pona, i
d’altres del cançoner català,
pendents de decidir.
Diumenge de Pasqua cantarem a la Parròquia la missa
solemne i dilluns de Pasqua el
concert de Puig-l’agulla que
organitza l’Agrupació Sardanista.
Amb motiu del 80 aniversari
de la seva fundació estrenarem
l’himne del Club de Futbol Sant
Julià, amb lletra d’en Xavier
Pona i música del nostre director David Rodríguez, que l'han
compost per aquest esdeveniment tan assenyalat.

Volem créixer...
Hem posat en marxa activitats
per a promocionar la Coral,
informació periòdica a les revistes, creació d’una pàgina de
facebook, enganxada de cartells anunciant les nostres
actuacions, i relacions publiques, a càrrec de l’Emili Salgado, per aconseguir una projecció social que ara no tenim,
malgrat la bona qualitat musical
que hem assolit, amb el transcurs dels 17 anys que fa que
cantem.
Ja som uns 20 cantaires,
entre sopranos, contralts i baixos, però per a completar el
grup ens falten tenors i baixos
per crear una de les millors
corals de la comarca; des d’aquestes línies demanem que us
animeu a venir a cantar amb
nosaltres, us assegurem que us
ho passareu molt bé.
Ens oferim a tots, entitats
del poble o d’altres, per qualsevol acte que vulgueu celebrar,
amb un petit concert, sempre
coneixen les vostres peticions,
amb un temps raonable.
Gràcies per
haver-nos
dedicat una
estona.
Fins aviat!

Coral
Cants i Rialles
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BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

C. Marquès de Vilallonga, 8
08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 74 54

PERE MORERA
Pintura decorativa
Pintura industrial
Façanes
Lacats
Vernissos
Taller: C. Indústria, 24
Polígon Industrial La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
Domicili: C. de la Mercè, 47
08504 Sant Julià de Vilatorta
Telèfon 93 888 76 58
moreramir@yahoo.es

Jordi Fiter Vila
FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,
MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES
C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Abaraka bake
Comença el projecte de costura a Jali
La Mabinta, la Buntunda, la
Sirreh o la Binta són quatre de
les nou noies que han iniciat el
projecte de costura a Jali. Les
noies van a treballar a l’hort al
matí i, a la tarda, amb un professor i durant cinc dies a la
setmana de 15:00 a 19:00,
aprenen a cosir. Abaraka Bake
va comprar tres màquines de
cosir i roba per tal que s’iniciïn en aquest nou ofici. Esperem que les noies n’aprenguin, els agradi i els motivi per
acabar elaborant els seus propis productes i, si arriba el
cas, poder-los vendre. Des de
l’Associació vetllarem pel projecte i a veure si, ben aviat,

podem veure mocadors, tovallons o camisetes fetes per les
noies. A Jali també estem portant a terme un segon curs
d’horticultura per a les dones,
els tarongers de l’escola creixen a bon ritme i hem arreglat
les fonts del poble que estaven malmeses.
Per altra banda el 30 de
novembre al Saló Catalunya
vam organitzar el cine fòrum de
la pel·lícula Catalunya Über
Alle! Amb el director de la

pel·lícula, en Ramon Térmens,
vam debatre sobre la xenofòbia, el racisme i la intolerància.
Per últim el 18 de gener
vam celebrar l’assemblea
general de socis. Tota la informació de l’assemblea es pot
trobar al nostre bloc.
Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta - Jali
http://abarakabake.blogspot.com
abarakabake@gmail.com.

Associació de veïns del Barri del Centre
Des de fa uns anys, l’Associació de veïns del
barri del Centre, organitza el Caga tió amenitzat
per una gran xocolatada, ho vàrem celebrar el
passat dia 16 de desembre de 2012, a les 10
del matí, varem comptar amb una gran participació de nens acompanyats dels pares i
mares. Després de la xocolatada va prendre
protagonisme el tió, que després de picar ben
fort, i cantar-li algunes cançons va cagar
alguns regals i llaminadures per als nens de 0 a
8 anys.

Aquesta diada va coincidir amb la Marató
de TV3, la junta va aprofitar l’oportunitat de
contribuir-hi posant una caixa perquè la gent hi
fes les seves aportacions. Els assistents hi van
col·laborar i es va recaptar una quantitat de
440 euros, que es va ingressar al compte de La
Marató, de la Caixa de Pensions.
Des de l’Associació de veïns del Barri del
Centre, volem donar les gràcies a tots els
col·laboradors.
La junta
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LA BOTIGA DEL BAR JOAN
TENIM UNA MICA DE TOT I NO GAIRE DE RES
Drogueria, ferreteria, jardineria, flors naturals,
menjar i complements per a mascotes, productes per les hortes, ba”ç”ar, regals, joguines,
complements pel calçat, reparació de calçat,
còpies de claus, bastons, pesca, platja, plastificació de cartells i carnets, etc….
Estem a la vostra disposició per a suggeriments i consultes.
Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 22
Tel. 679 81 61 22 - Sant Julià de Vilatorta

A. MOLERO / LLUÍS TIÓ
Reparació i
venda d’automòbils
Polígon La Quintana
Carrer del Comerç, 17c
Tel.: 93 888 73 09
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Administració núm. 4

Especialitats:
ENTREPANS
TAPES VARIADES
Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta
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Geganters
Continua la festa!
Hola a tots! Sóc en Marc i fa
uns mesos us vaig explicar les
excursions que feia els caps
de setmana amb uns amics
molt i molt especials: Els
gegants! Però no són uns qualsevols... Són els nostres
gegants, vull dir els de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons: En
Pàmfil, un romà que porta
espasa i una capa molt bonica
i l’Elisenda una pubilla que
sempre va amb un ram de
flors.
Són uns gegants molt simpàtics i divertits, us ho dic jo
que els conec de tota la vida...
o sigui des de fa 26 mesos.
Segur que els heu vist i tota la
colla gegantera també, perquè
darrerament no parem.
A més de les sortides que
fem als diferents pobles, perquè es trobin amb els seus
amics, també ens conviden a
altres festes del nostre poble,
perquè es veu que en Pàmfil i
l’Elisenda agraden molt allà on
van. Varem participar en la
comparsa que acompanyaven
els reis i aquest any els Tupinots van convidar als gegants
a participar a la rua de Carnestoltes, i tots vam estar molt
i molt contents perquè hi havia
molta música i molta gent,
gran i petita disfressada. També vam ser convidats a participar a la Commemoració dels
Fets de la Gleva del 1714, on hi
havia molta gent diferent, hi
havia un grup que portaven
com unes escopetes, que el
papa diu que són els trabucaires, i us puc dir que tiraven
uns petards molt i molt forts.
Sé que aquest 2013 serà un
gran any geganter, ja que tenim confirmades moltes sortides a altres pobles.
El 7 d’abril anirem a un
monestir i es veu que farem
una cosa molt divertida que et
graven en vídeo tot seguint

una cançó tot cantant i ballant.
Em sembla que el tiet va dir
que era un Lipdup, o alguna
cosa així, és que encara no
parlo prou bé l’anglès, tot i que
a la Llar d’infants l’estudio una
vegada a la setmana. També
anirem a Ciutat Gegantera a
Calella els dies 10,11 i 12 de
maig, on hi hauran molts i
molts gegants de tot Catalunya.
Eh! i no us podeu perdre la
nostra trobada de gegants
aquí al poble el dia 21 de Juliol,
us hi esperem a tots!
Ja veieu que tenia raó quan
us vaig dir que les nostres
excursions són la mar de diver-

tides. Ah! i per cert, tothom
està convidat a venir amb nosaltres, grans i petits.
A més els músics de la colla
cada dia toquen millor, ara a
més d’assajar les gralles també
assagen les caixes, però no
són caixes de cartró. Són els
timbals i tambors que es toquen quan sortim amb els
gegants, perquè tothom sàpiga
que hem arribat. Jo he començat a practicar amb el tambor,
però encara em costa caminar
i tocar.
No els heu sentit mai?
Doncs ara assagen els diumenges a l’antic Casal d’avis i
la veritat és que ho fan molt bé.

Si tens ganes de formar part de la colla gegantera, de portar
els gegants, o ets més petit i vols portar els gegantons, o bé,
tens ganes d’aprendre a tocar la gralla o el timbal pots posarte en contacte amb el tiet Mia (650156516).
O escriviu un correu a gegantersdesantjulia@gmail.com
Vine a sentir el món geganter. T’agradarà, segur!
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Club de Patinatge Artístic
Des que es va formar el
Club de Patinatge a Sant
Julià al setembre del
2011 fins ara, són molts
els canvis que hi ha
hagut. Es va començar
amb vuit patinadores i
ara ja en som una trentena. Gràcies al Festival
que es va organitzar a la
Festa Major de l’any
passat s’ha pogut demostrar al poble que el
patinatge artístic és un
esport en creixement.
Ara per ara ja comptem
amb dos grups de patinadores. Les petites,
amb edats compreses
entre els 4 i 7 anys, i les
grans de 8 a 11 anys.
Aquestes són entrenades per la Montse
Morera, la Mireia Garcia i
l’Irene Vilaró i totes coordinades per la Montse. A
darrera de la pista
també comptem amb un
grup de mares i pares,
que formen la junta
directiva, que tenen
moltes ganes de treballar i tirar endavant aquest esport tan bonic. De
fet, el patinatge artístic
sempre s’ha dit que és
un esport molt complet.
Es treballa molt la força,
la resistència, la velocitat, la coordinació, l’equilibri, el ritme, i totes
aquestes capacitats es
combinen amb la part
artística que és molt
importat també en el
nostre esport.
A tots aquells que
ens voleu venir a veure
ens podeu trobar al
pavelló tots els divendres a partir de les
17:15h.
A continuació podeu
veure unes fotografies
de les darreres actuacions que hem fet!

Festival CE Osona - Nadal 2012

Festival CE Osona - Nadal 2012

Festival Lloriana - febrer 2013
Trofeu la Plana - febrer 2013

La 9a BTT Les Guilleries
ja té data: 16 de juny
Des del Club Ciclista Calma ja
hi estem treballant, especialment en Toni Pérez, que és el
membre del Club que s'encarrega de trepitjar el terreny i dissenyar els dos traçats de la BTT
Les Guilleries. A continuació
ens comenta alguns detalls de
l'edició d'aquest any
L'edició de l'any passat va
anar cap a Vilanova, on la portaràs aquest any? El traçat és
secret i no us puc donar gaires
pistes, de moment només us
diré que aquest any anirem cap
a la Riera Major, seguint alguns
corriols perduts, girant en el
sentit de les agulles del rellotge.
Què recomanaries als participants per preparar-se des del
punt de vista tècnic i físic? No
us deixeu enganyar per la distancia, els camins de les Guilleries sempre amaguen alguna
sorpresa. Els que heu tingut la
sort de fer alguna ruta per la
zona, sabeu que no hi ha grans
pujades, però al final el desnivell
es deixa notar.
Sobre la bicicleta què en pots
dir? Qualsevol va bé? És convenient tenir un mínim de garanties per tal de gaudir-ne sense
sorpreses desagradables. Revisar els frens, la transmissió, els
neumàtics... i sobretot tenir una
forma física acceptable
Durant la marxa, que cal tenir
en compte? Dediquem moltes
hores preparant un recorregut
per gaudir de la natura i la bici.
No tingueu pressa, no és cap
cursa, el millor premi serà el
record de un mati de BTT en
estat pur.
En l'anterior edició vau arribar
als 280 participants, arribar
als 300 pot ser l'objectiu d'aquest any? Pel disseny del
recorregut, 300 participants és
el nostre límit. Esperem que la
crisi no ens afecti.
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Actualitat Club Ciclista Calma

Ciclocross
Com ja vam anunciar en el VILATORTA de Nadal, el dia
2/12/2012 van tenir lloc les curses de Copa Catalana de
Ciclocross Gran Premi Ciutat de Vic, organitzades pel Club
Ciclista Calma i la Unió Ciclista de Vic. Es va disputar en l'espai
situat entre la zona esportiva de Vic i l’Institut Jaume Callis, lloc
ideal per una prova d'aquesta mena tant per l'organització com
pels corredors i els espectadors. Ciclocross en estat pur: pujades, baixades, revolts, herba, fang, ... en definitiva de tot. Es van
realitzar 8 curses entre les diferents categories i la participació va
arribar als 130 corredors. El dia va ser magnífic, la gelada i els
graus sota zero van desaparèixer al llarg del matí i tothom va
poder disfrutar d'una matinal de ciclocross excel·lent.

Equip Ciclista de Competició
Aquet any tindrem un equip de competició amb corredors de les
categories Elite i Sub23, que participaran en curses de Catalunya
i de fora. L’origen i l’ànima d’aquest projecte és en Josep Jufré,
ex ciclista professional que ha mantingut sempre una bona relació amb el Calma de Sant Julià i que portarà la direcció tècnica.
Ell és qui ha canalitzat les ganes de participar en competicions
dels corredors, formar un equip i proposar el projecte al nostre
club.
El nom de l'equip és DorsalSport-CALMA, format pel nom
del patrocinador principal de l'equip i el nom del club. Pensem
que la participació de l'equip en les competicions que es realitzen arreu contribuirà a divulgar la imatge de Sant Julià i del club.
Des de la nostra web www.cccalma.cat podreu seguir la presentació, el seu desenvolupament i els resultats que obtinguin.

Cursa Ciclista per la Festa Major
El club ha presentat a l'Ajuntament una proposta per fer una
cursa ciclista de Copa Catalana de Ciclisme dintre dels actes de
la Festa Major, concretament el matí del dia 21 de juliol. La característica principal de l'acte és que es faria en un circuit urbà de
2,4 km pels carrers del poble. Aquest fet obligaria a tancar el
trànsit pels carrers afectats i per aquesta raó necessitem l'aprovació del consistori. L'espectacle que pot representar la cursa
creiem que pot compensar amb escreix els inconvenients que
pugui comportar. Anirem informant en la nostra web com es vagi
desenvolupant aquest esdeveniment.

Vas en bici i encara no tens la llicència?
La pots demanar a la nostra web.
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Torneig de Bàsquet de Sant Julià,
en espera de trobar l’espònsor principal
L’Associació de Bàsquet de Sant
Julià de Vilatorta continua negociant amb possibles espònsors per
tal d’establir quin serà l’espònsor
principal i quin nom tindrà el 29è
Torneig de Bàsquet de Sant Julià.
Tot i la forta crisi que estem
patint, els organitzadors esperem
mantenir el nombre de participants
aconseguit en les darreres edicions, al voltant dels 200 equips. I,
a la vegada intentarem no haver de
suprimir cap de les activitats complementàries que acompanyen el
Torneig de Bàsquet, com són, per
exemple: la xocolatada, el trenet i
els jocs infantils. També volem
mantenir, com en l’últim any, el fet
que totes les activitats paral·leles
siguin gratuïtes, inclosos els partits
amb les universitats americanes i
els partits amb equips ACB.
Per la propera edició volem
seguir creixent en tots els aspectes. Si l’any passat es va realitzar la
primera taula rodona “Medicina i
Bàsquet”, per enguany hem iniciat
contactes amb equips xinesos i
brasilers, per tal de consolidar el
nostre torneig com un dels principals tornejos internacionals.
Aconseguir tot això seria impossible sense la col·laboració dels
180 organitzadors i voluntaris que
vam participar en el 28è Torneig. Si
vols passar-t’ho tan bé com ho fem
nosaltres treballant pel Torneig, no
dubtis a contactar-nos, pere@catcomagrup.com o al 608 94 88 77
(Pere Coma).
I, com sempre, us animem a
participar d’una o altra manera en
el 29è torneig: jugant en algun
equip (de pre-mini a veterans, federats o aficionats), com a voluntari,
com a públic, o en alguna de les
activitats paral·leles. Hi esteu tots
convidats!
Reserveu-vos els dies 29, 30 i 31
d'agost i 1 de setembre de 2013.
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Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig de
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta

Recordeu el nostre nou web, ara acabat en .org:
www.basquetsantjulia.org

Tretzena victòria de
Roger Puigbó a la
Marató de Sevilla
La XXIX de la "Maratón Ciudad de Sevilla" va
estrenar nou recorregut. A la sortida només cinc
corredors en cadira de rodes, dos catalans, el vilatortí Roger Puigbò i el franquesí Jordi Madera, el
valencià Santiago Sanz, el portuguès Alberto
Batista i el salmantí Vicente Martín. Els dos catalans, junt amb el portuguès, es van destacar des
de la sortida, però abans del primer quilòmetre
l'Alberto Batista no varen poder mantenir el ritme i
es va despenjar del grup, continuant sols en Jordi
i en Roger que es va anar rellevant fins a l'entrar a
l'estadi olímpic de la Cartuja on, com ja ens tenen
acostumats els darrers anys, van disputar un
esprint en el qual es va imposar en Roger. Aquesta
ha estat la 13a victòria d'en Roger, de les seves
setze participacions a la prova sevillana. Roger
Puigbó també va participar a la Mitja Marató de
Granollers el passat 3 de març, amb prop de
12.000 corredors a la sortida. La major part de la
cursa en Roger i en Jordi van anar amb un dels
ciclistes, a la baixada però aquest es va distanciar
i en Roger va encapçalar el grup fins a pocs
metres de l'arribada que va estar superat per en
Jordi. El passat 1 de febrer de 2013 a les vuit del
vespre, es va dur a terme a la sala Ramon
Montanyà de l’Atlàntida de Vic, la Festa de
l’Esport Vigatà 2013, que fa un reconeixement als
millors esportistes de la ciutat de l’any passat. En
Roger va estar nominat a millor esportista masculí de l'any 2012, guardó que ha merescut en tres
ocasions; aquesta vegada, però, se’l va endur l'alpinista Ferran Latorre que també ha estat distingit
com a millor esportista vigatà absolut de l'any
2012. Des d’aquí volem felicitar al Roger pels seus
èxits i animar-lo a seguir endavant.

Josep Mª Membrado i Josep R. Ribolleda,
actuals campions catalans de ral·lis es van
imposar amb autoritat en la 16a edició del
Ral·li Esprint de Sant Julià de Vilatorta, que
es va disputar el passat diumenge 24 de
febrer. Els vehicles van sortir del carrer
Núria a les 9 del matí. En aquesta zona
també hi havia el parc tancat i el podi. El
parc d’assistència era situat al polígon la
Quintana i el lliurament de premis es va fer
al Saló de Catalunya. En aquesta edició hi
han participat 42 vehicles que van fer tres
passades en cadascun dels dos trams cronometrats (la Mansa i Collsaplana).
L’itinerari d’enguany constava d’un total de
196,8 quilòmetres, dels quals 40,9 eren cronometrats. L’any passat, a causa de les
obres de desdoblament de l’Eix
Transversal, va quedar inutilitzat el tram
Sant Julià-Espinelves, on es disputava tradicionalment el Ral·li i l'Escuderia Osona en
va reformular el traçat.
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16è Ral·li Esprint

II Rogaine d’Osona
La Unió Excursionista de Vic organitza pel
dia 28 d’abril la 2a Rogaine d’Osona que
trascorrerà pels termes municipals de Sant
Julià, Folgueroles i Tavèrnoles. En total hi
hauran 35km de mapa amb una gran xarxa
de camins i paisatges per poder gaudir fent
esport en un entorn màgic.
Una Rogaine és una nova modalitat de
cursa d’orientació que ha entrat amb força
aquests darrers anys, es tracta d’una cursa
amb una durada determinada (normalment
6 hores) que es participa en equips de 2 a
5 persones). L’objectiu es passar pel màxim
nombre de controls i arribar a la meta dins
el temps fixat.

53

esports

Ets Fitness?
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“Somnia i persegueix aquests
somnis i seràs feliç en el camí,
independentment de l’èxit
aconseguit” Kilian Jornet
En el món del fitness el nostre
somni és que les persones
que el practiquen puguin
millorar la salut mitjançant
l’entrenament i la comprensió
de l’activitat física com una
activitat saludable, agradable,
segura i que desenvolupa de
forma equitativa totes les nostres capacitats. El camí és la
clau ja que ens permet aconseguir-ne tots els beneficis.
L’èxit aconseguit no és el més
rellevant.
En els últims temps, no
hem deixat de veure en diferents mitjans i xarxes socials
com es ven l’esport i l’exercici
físic com un estat continu de
patiment, dolor, esforç físic i
mental i com una contínua lluita per superar-nos a nosaltres
mateixos. Crec que ja en
tenim suficient de patir moltes
vegades a la feina o en situacions de la nostra vida quotidiana, com per haver de fer-

ho també en les nostres estones d’oci.
La veritat és que fa una
mica de respecte, veure com
apareixen moltes sales de fitness i centres esportius on
sembla que el més important
sigui anar-hi a patir i a passarho malament. A canvi t’asseguren que aquest dolor t’ajudarà a ser més fort i a sentir-te
millor. I aquest dolor no és
més que una senyal que alguna cosa està anant malament.
En l’actualitat, el més
important és trobar una activitat que persegueixi per sobre
de tot la salut. I d’aquesta idea
apareix la paraula “fitness”,
que és la interacció de tots els
músculs del cos treballats tots
junts per completar una tasca
específica. Es tracta d’una
combinació de qualitats que
ens permeten arribar al nostre
màxim potencial per realitzar
activitats físiques vigoroses.
El fitness involucra el cor, els
pulmons i els músculs de tot
el cos. També involucra el
desenvolupament mental i

emocional, ja que el que succeeix a nivell físic afecta
també a la nostra ment.
¿Quin és l’objectiu del fitness?
• La paraula fitness està de
moda. El fitness és la pràctica
d’exercici físic de manera sistemàtica, sempre orientada i
perseguint la salut com a
objectiu prioritari.
• Té com a objectiu el desenvolupament del sistema cardiorespiratori, juntament amb
la millora de la flexibilitat i l’elasticitat de tot el cos.
• El fitness enforteix tota la
nostra condició física, tant
internament com a nivell
extern, millorant d’aquesta
manera l’autoestima i la seguretat de cada individu.
Sempre hem de dir que de res
serveix aquesta pràctica si no
va acompanyada d’uns bons
hàbits de vida i una alimentació correcta y completa.
Per portar a terme el fitness
hem de comptar amb un cert
tipus d’aparells i màquines,
cadascun amb beneficis dife-

Perquè una activitat física es
defineixi com a fitness ha de
comportar el següent:
• Realitzar
entrenament
aeròbic per millorar la resistència de l’individu. Per això
cal practicar-lo com a mínim
dues o tres vegades a la setmana.
• Tenir resistència muscular
localitzada, que vol dir que el
muscle tingui la resistència
per repetir diverses vegades el
mateix moviment o mantenirlo en tensió durant un temps
prolongat. Això es practica
tant en sales de musculació,
com en classes dirigides amb
objectius
cardiovasculars
(aeròbic, steps, spinning,
etc...).
• Tenir força és la capacitat
del muscle per realitzar molta
tensió. L’aconseguim a través
d’exercicis que es practiquen
en la sala de musculació i en
classes dirigides com tonificació, pilates, GAC, etc.
• Tenir flexibilitat en tot el
cos, la qual cosa requereix
realitzar sempre estiraments i
moviments d’elongació. Per
exemple, un bon treball podria
ser realitzar classes de Ioga.
• Presentar una forma física
equilibrada: fa referència al
percentatge de grassa normal
en homes del 18% al 20%, i
del 22% al 24% en el cas de
les dones. Per mantenir
aquests valors sempre és
necessari combinar entrenament aeròbic amb entrenament de força.
Us convido a que us mogueu
més durant aquest 2013! Us
alegrareu i gaudireu cada
vegada més i sobretot millorareu molt la vostra salut en tots
els sentits.
El fitness i la bona salut van
de la mà tot influenciant-se de
forma recíproca.
Pau Riba Farrés
Director gimnàs Fitpauness
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rents i dissenyats per entrenar
diferents zones del cos.

L'Arnau Vila als Special Olympics
Com bé sabreu la majoria de vosaltres, l'Arnau Vila Cortina ha
participat, durant aquest mes de febrer en els Jocs olímpics d'hivern Special Olympics, celebrats a Corea del Sud, en l'esport
d'hoquei adaptat. L'Arnau ha format part de l’espanyola que ha
quedat en cinquè lloc. El nivell de la competició ha estat bastant
més alt, però l'experiència viscuda ha estat, sens dubte, especialment enriquidora. Durant els tres primes dies l'equip va estar
allotjat a les pistes d'esquí de PyeongChan, amb l'objectiu de
portar a terme una inicial aclimatació per tal d'adaptar a la rutina olímpica exigida per l'organització dels jocs. Després es van
traslladar a la ciutat de Gangneug, lloc on hi havia les pistes
d'hoquei i on es va disputar la competició que duraria deu intensos i emocionants dies, jugant dos partits diaris. L'Arnau sempre
ha estat molt orgullós de portar el nom de Sant Julià de Vilatorta
arreu del món.
Volem donar les gràcies a tot el municipi i a l'Ajuntament pel
fet d'haver contribuït a fer possible, de forma tan entusiasta, que
l'Arnau visqués aquesta única i inoblidable experiència. Moltes
gràcies Sant Julià!
La família de l'Arnau Vila

Petanca
Els dies 16 i 23 de desembre es va celebrar el torneig de petanca amb la participació de 12 parelles. El torneig va ser organitzat
pel club Botxaires Sant Julià amb col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta. Esperem que tothom s'animi de cara
a propers torneigs.
Pere Morató
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SERRALLERIA
MECÀNICA Centre Dental
JOAN TORRENTS
Sant Julià

C/ Indústria, 17 - Políg. “La Quintana”
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 71 86

Avinguda Montserrat, 31 baixos
Tel. 93 888 81 02
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Bufet d’Advocats

CASTELLS

• Herències: declaracions d’hereus, reclamacions de llegítima, negociació entre hereus,
testaments, incapacitacions i nomenament de tutors.
• Separacions i divorcis: de mutu acord, contenciosos i modificacions de conveni.
• Reclamacions de quantitat: tot tipus de procediments judicials.
• Arrendaments rústics i urbans: desnonaments.
• Expedients registrals: cancel·lació de càrregues, immatriculacions de finques, expedients
de major cabuda.
• Desperfectes de la construcció: reclamacions contra constructors i promotors.
• Delictes contra la seguretat en el trànsit: alcoholèmies, etc.
• Responsabilitat civil.
Rambla Hospital, núm. 6, 1er pis, despatx 4 - 08500 VIC Telèfon/Fax 93 885 72 61
E-mail: mcastells@osona.net

Carrer de Núria, 12 Tel. 93 888 77 51
SANT JULIÀ DE VILATORTA
Rambla Hospital, 30 Tel. 93 885 17 09 VIC
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Carrer de Santiago Ramon i Cajal, 50
Pol. Ind. Mas d’en Prat (Darrere el Decathlon)
Tel. 93 886 97 51 VIC

Benvolgudes famílies,
Després de passar unes bones festes de Nadal, a la Patuleia arribà el
nostre estimat Carnestoltes i, com
cada any, li vam fer una gran rebuda.
Aquest curs, el Rei Carnestoltes ens
explicà que per passar uns bons dies
de disbauxa, tots els nens i nenes
havien de seguir unes normes si no
volien pagar penyora: per començar bé
la setmana el dilluns vam portar un barret; el dimarts vam ser bons dormilegues i vam anar a l’escola amb pijama; el
dimecres tots amb la roba girada i una
sabata de cada; el dijous els nens amb
bigotis i les nenes amb uns bons llavis
i, el divendres tothom va venir disfressat de grups musicals. Va ser una gran
festa!
Un dels altres temes treballats al
llarg d’aquest segon trimestre va ser el
dels oficis on la Patuleia va obrir les
seves portes a tothom que ens vulgués
venir a explicar i/o mostrar el seu ofici i
els més grans, a més a més, també van
visitar diferents establiments del poble.
I, per últim, també vam treballar el
tema dels animals, unitat de programació que sempre apassiona molts els
nens i les nenes ja que es tracta d’un
dels temes estrella en el món infantil.
En aquesta UP, els infants van sentir-se
encuriosits per la manera com viuen
algunes bestioles, per allò que mengen, per la manera com dormen i neixen,... Per tancar aquest tema, al tercer
trimestre es farà una sortida a la granja
per tal que els nens i nenes dels Sols i
de la Pluja puguin observar directament el que s’ha treballat a l’aula.
Per acabar, només informar-vos del
calendari de preinscripcions a la Llar
d’infants pel curs 2013-14:
Portes obertes: dissabte 20 d’abril
Presentació de sol·licituds:
del 6 al 17 de maig
Llistes admesos: 5 de juny
Període de matriculació:
del 10 al 14 de juny.
Us hi esperem! Bona Setmana
Santa a tothom.
Les mestres

espai escoles

Llar d’infants Patuleia
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Escola Bellpuig
Festes tradicionals a l’escola
La celebració de les diferents festes tradicionals i
populars a l’escola són esdeveniments especials i que
formen part de la vida del centre. Creiem que contribueixen a què els nostres alumnes s’integrin a l’entorn i
augmenti el grau de socialització, gaudint d’unes activitats que ens apropen al fet cultural que ens identifica.
Acostumem a desenvolupar una sèrie d’activitats al
voltant de les festes que ens permeten promoure la
competència artística i cultural, la competència comunicativa i la competència social i ciutadana i a més
aquestes propostes els permeten tenir experiències
positives i enriquidores.
El dijous anterior al Dimecres de Cendra, conegut,
popularment, com a Dijous Gras, o Llarder, és el tret de
sortida tradicional a les festes de Carnaval arreu del
país. Aquest dia és costum celebrar àpats familiars que
tenen per protagonista la botifarra i les truites i, com
no, la coca de llardons.
Els nens i nenes d’educació infantil van anar a
esmorzar al parc de l’Albereda i que bé que s’ho van
passar corrent jugant i saltant! I per fer-se passar el
fred quan van arribar a l’escola es van engrescar a
ballar!
Els alumnes de primària van anar a la font de la
Riera. Aquesta font ha estat sempre un punt de trobada
dels vilatortins sobretot en les èpoques de més calor. És
un espai on et pots desplaçar a peu encara que vagis
una mica carregat amb el dinar o el berenar. El lloc és
molt fresc i amb petits embassaments d’aigua que permeten posar els beures i la fruita a refrescar.
Quan es va començar a parlar del desdoblament de
l’Eix i havien de malmetre la font, va sorgir un grup que
va fer pressió per tal que fos conservada la font i, gràcies a ells, es va treure i desplaçar del lloc. Finalment
s’ha tornat a ubicar al seu lloc però una mica més avall
del pont de l’Eix transversal. També van col·laborar al
seu arranjament camps de treball portats a terme per
joves durant l’estiu.
En aquests moments la font és un lloc d’un valor
sentimental per molts habitants del poble ja que els
porta molts records. Així doncs, ens va semblar important donar especial importància a la font de la Riera ja
que estava acabada de restaurar.
L’endemà del dijous llarder vam celebrar el
Carnaval. Una festa popular de caràcter lúdic, on tota
aquesta llibertat prèvia al temps de qQuaresma es personifica en un sol individu, en Carnestoltes, que és el
Rei del Carnaval. A l’escola va arribar ben disfressat i
empolainat. Són dies plens de gresca i de disbauxa, i
el divendres esperat, tots ben esverats i entusiasmats
anàvem ben disfressats, de tots colors ens vam vestir i
vam quedar ben divertits.
Tota l’escola va sortir amb rua fent una gran cua i els
amics i familiars ens van seguir fins a la fi.
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AMPA Bellpuig
El dissabte passat 9 de febrer Sant Julià de
Vilatorta va celebrar com mai havia fet el seu
propi carnestoltes. I és que per iniciativa de les
tres AMPA dels centres educatius del municipi
(APA col·legi el Roser, AMPA de l’escola
Bellpuig i AMPA de la llar d’infants Patuleia)
tots plegats vam organitzar la celebració, de
manera que tothom hi va participar amb molta
gresca i amb moltes ganes de passar-ho bé.
Des d’aquestes línies volem felicitar les tres
AMPA per aquest treball conjunt i tan ben fet,
una nova demostració que la unió fa la força.
Gràcies a aquest esperit de col·laboració, vam
gaudir d’un carnestoltes immillorable, amb
molta participació, dues carrosses i la participació dels gegants de Sant Julià. En definitiva
una variable festa de tot el poble. Que això
només sigui el principi.
Però l’AMPA Bellpuig no s’atura aquí. Estem
preparant un cap de setmana de colònies que
serà la il·lusió de grans i petits —els petits perquè agafaran més autonomia i els grans descansaran un xic més. També estem posant fil a
l’agulla a la festa de la primavera i alguna altra
cosa entre mans que ja anirem concretant...

Molt bona Pasqua a tothom, que us aprofiti
la mona, que canteu forces caramelles i fins el
proper número!

Els alumnes de 4rt d'ESO del SI Calldetenes,
entre els millors de Catalunya
El passat 31 de gener la
Conselleria d'Ensenyament de
la Generalitat va convocar a la
seu central de Barcelona els
directors i caps d'estudis o
coordinadors pedagògics dels
deu instituts de tot Catalunya
que havien obtingut els millors
resultats en les proves de nivell
de 4t. d'ESO. En representació
de la Catalunya central (integrada per les comarques
d'Osona, Bages, Bergadà,
Solsonès i Anoia), el centre triat

pels millors resultats va ser la
Secció
d'Institut
de
Calldetenes (SI Calldetenes).
Aquestes proves avaluen els
coneixements de les àrees de
llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques. Són unes proves que
es realitzen simultàniament a
tot el territori català i els seus
correctors són professors
aliens als instituts avaluats. A
més a més, l'alumnat que hi
participa s'identifica amb un

codi i no amb els noms i
cognoms per a garantir la
màxima transparència i equanimitat. Vindria a ser com una
"selectivitat" que es fa a l'últim
curs d'ESO.
Des de Sant Julià de
Vilatorta només podem fer que
sumar-nos a les felicitacions
per aquests resultats i esperonar el professorat i els alumnes
perquè aquesta trajectòria es
mantingui i millori si és possible.

Calendari de Preinscripcions
Llar d’Infants Municipal Patuleia
Curs 2013-14
20 d'abril de 10h a 13h:
Del 6 al 17 de maig:
27 de maig:
Del 28 al 30 de maig:
5 de juny:
Del 10 al 14 de juny:

Portes obertes
Presentació sol·licituds
Publicació barems
Reclamacions
Publicacions llistes definitives
Període de matriculació
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espai escoles

Col·legi el Roser

1

Descobrint el nostre
entorn més proper
Al llarg del primer trimestre de curs, els
alumnes de l’escola van anar d’excursió
pels voltants del col·legi per tal de potenciar el nostre entorn.
Als alumnes de P3, P4 i P5, van preparar-se per anar a les Set Fonts. Allà
van recollir castanyes i les van anar
posant en un cistell. Després van fer tots
una rotllana, se’ls va explicar les parts de
la castanya i van acabar jugant a encistellar-ne. Van recollir-ho tot, i van tornar
cap a l’escola contents d’haver conegut
un indret tan màgic com les Set Fonts.
(Foto 1)
Els alumnes de 1r i 2n de Primària
van treballar els senyals de trànsit a
Sant Julià. Van desplaçar-se pel poble
per tal de conèixer el significat dels senyals de trànsit (senyals de prohibició, pas
de vianants, velocitat limitada, d’Stop...).
Començaren per les del carrer Balmes i
van anar fent fins arribar a la plaça
Catalunya. Aprofitaren per esmorzar a la
plaça de l’Església. Finalment retornaren
a l’escola per l’avinguda Puig i Cunyer.
(Foto 2)

2

3

Alumnes de 3r i 4t d’Ed. Primària Es
van adreçar a l’ermita de Sant Jordi per
repassar els coneixements apresos a
l’aula sobre les comarques, el terreny, el
paisatge… i, després de treballar una
mica, emprengueren camí de tornada.
Esmorzaren en un parc de Folgueroles,
on van omplir les cantimplores.
5è i 6è van anar a la Damunt. Un cop
allà els alumnes es van dedicar a recollir
elements de tardor com: fulles seques,
bolets… i van fer un dibuix al natural relacionat amb l’estació. Posteriorment, van
utilitzar el material per fer l’exposició de
la castanyada. (Foto 3)
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Els alumnes de 1r d’ESO van anar a
fer la Ruta dels Ibers a Folgueroles,van
pujar al Casol de Puigcastellet, i allà es va
poder observar la muralla, les estances i
els plafons informatius. Com que ja són
una mica més grandets, el senyor
Vilademunt els anava fent explicacions

4

Els alumnes de 3r d’ESO, per grups,
van ser els reporters i fotògrafs de
cadascuna de les sortides. (Foto 5)

6

espai escoles

5

sobre les diferents zones per on passaven, com per exemple la pujada de pedra
que utilitzaven per arribar al poblat, la
col·locació estratègica del poblat per la
vigilància, la defensa... (Foto 4)

La sortida dels alumnes de 4t d’ESO
els portà fins a Folgueroles on van realitzar un recorregut literari pels escenaris
familiars vinculats amb la figura i l’obra
de Jacint Verdaguer.
Els nois i noies, dirigits per la professora de Llengua (senyora Lídia Corbalan), van anar seguint punts emblemàtics
d’aquesta ruta que, prèviament els alumnes distribuïts en grups havien treballat a
l’escola. En cada parada els alumnes,
comentaren als seus companys les
característiques importants del lloc o hi
recitaren algun fragment dels poemes.
(Foto 6)

Dia escolar de la no
violència i la pau (DENIP)

Simulacre d’incendi al Roser

El 7 de febrer passat, vam celebrar el Dia
Escolar de la no-violència i la Pau
(DENIP) i el Dijous Llarder.
El DENIP propugna una educació permanent en i per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte als drets
humans, la no-violència i la pau. valors
que identifiquen les escoles associades
a la UNESCO.
Van ser els alumnes de 4t d’ESO els
que van preparar uns “Powers points”
amb imatges que van comentar als alumnes de cada cicle i, de ben segur, que els
van servir per reforçar la necessitat
d’“Amor Universal, no violència i Pau”.
Als alumnes de 1r i 2n d’E. Primària,
en ser més petitons, els van explicar el
conte “Del vell que feia florir els arbres”,
conte que feia referència a valors com
compartir i ajudar als altres.

Dijous Llarder

Simulacre d’incendi al Roser

Els alumnes d’Educació Infantil, atès que
feia molt fred, decidiren dinar a l’escola.
Cap al migdia els alumnes de Primària
i ESO, conjuntament amb els professors,
vam adreçar-nos a la Sorrera d’en Solé
per celebrar el tradicional dijous llarder
fent un dinar de germanor.
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