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Vilatorta

Contingut

revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

Any XIX
III època
Núm. 57
Sant Julià de Vilatorta
Festa Major 2010

1. Portada
3. Sumari
V ilatorta

Edita:

4. Poble
11. Entreteniments

Regidoria de cultura de l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta

Portada:
Detall d'una peça feta
per Salvador Capdevila - Xavier Pona

Impressió: Gràfiques D3T
Dipòsit legal 37.048-95

12. 2a Fira de ceràmica “El Tupí”
15. Agrupació Sardanista
17. Abaraka Bake
19. Esplai Serrallonga
21. Llar d'infants Patuleia

Han col·laborat
en aquest número:

23. Programa de Festa Major

Agrupació Familiar de Sant Julià de Vilatorta,
Club Ciclista Calma, Concepció Tort,
Francesc Orenes, Roser Godayol, Casal d'Avis,
Associació de Veïns del barri del Centre,
Família Riera Carol, Equip de Serveis Socials
de l'ajuntament, Dolors Blanch, Esplai
Serrallonga, Agrupació Sardanista, Llar d'infants municipal Patuleia, AMPA i CEIP
Bellpuig, Dolors Coromina, APA i Col·legi del
Roser, Club de Futbol Sant Julià, Associació
Abaraka Bake i les cases comercials i particulars
anunciants.

35. AMPA CEIP Bellpuig

28. CEIP Bellpuig

36. APA i Col·legi del Roser
41. Esports

Data de tancament del proper número
El termini per lliurar el material per a publicar en
la propera edició de la revista VILATORTA
corresponent a l'edició de Nadal - núm. 58 - s'acaba el dia 22 d'octubre

ANUNCIA’T A
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V i l a ta o
ibem cada casa
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Poble

27a Caminada Popular de les Guilleries
El passat 16 de maig, es va fer la
27ª Caminada Popular de les
Guilleries, que va comptar amb
la participació de 695 caminadors de totes les edats. Com és
habitual, els participants podien
sortir entre les 7 i les 9 del matí
del parc de les Set Fonts, on hi
havia les taules d'inscripció. El
recorregut passava per l'Arumí,
Mas d'en Coll, Gorg de Llitons,
Coll Sameda, l'Espluga vella,
Torrents del Prat, Casilla de
Romagats, la Font de la Riera, la
Coma i l'arribada al parc de les
Set Fonts. Hi havia 4 punts de
control, on els participants van
poder proveir iogurts, batuts,
galetes, taronges, aigua, a més
de l'esmorzar a base d'entrepans
de botifarra o cansalada. La

temperatura va ser ideal, tot i
que a les set del matí teníem 3º
C de temperatura. Tots els participants van ser obsequiats amb
la quarta peça de la col·lecció de
salseres. Des d'aquestes línies

aprofitem per agrair la col·laboració a totes les persones i als
Tupinots que amb el seu esforç
van fer possible una nova edició
de la Caminada.

Festes de Vilalleons
Dijous 29 de juliol
• A 2/4 d'11 de la nit:
MONGETADA POPULAR amb l'actuació
de TEATRE DE CARRER amb el grup LA
GRALLA

Divendres 13 d'agost
• A les 10 de la nit: CONCERT DE GOSPEL
a l'església Parroquial de Vilalleons, amb
THE MINISTRELS QUARTET

Dissabte 14 d'agost
• A les 9 del matí: TORNEIG DE BOTXES
• A les 10 de la nit: CINEMA A LA FRESCA

Diumenge 15 d'agost
• A les 11 del matí: MISSA
• A les 6 de la tarda: SARDANES amb la
JOVENÍVOLA D'AGRAMUNT
• A les 8 del vespre: CANTADA D'HAVANERES amb ARRELS DE TERRA FERMA
4
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Homenatge a la Vellesa

La quinzena edició de l'Homenatge a la vellesa
va tenir lloc el 13 de juny, vam poder comptar
amb l'assistència de 47 avis i àvies que ja han complert els 80 anys. La festa va ser organitzada per
l'Aula de Cultura, mitjançant l'Ajuntament i la
Caixa de Manlleu. Com cada any, a les 11 es va fer
la recepció dels avis i acompanyats, a la plaça de

l'Ajuntament, seguit de la missa a la Parròquia,
cantada per la Coral Cants i Rialles. A continuació el dinar, al Saló Catalunya, servit pel
Restaurant Ca la Manyana, amb una sobretaula
amenitzada per un grup de música mexicana i el
repartiment d'obsequis de record de la diada.

Estiu Set Fonts
La catorzena edició del cicle Estiu Set Fonts compta amb una programació de 5 actuacions en viu
i en directe per amenitzar les nits dels divendres dels mesos de juliol i agost. Per l'escenari del parc
de les Set Fonts desfilaran els següents grups:
Dia 2 de juliol:

BIG BAND DE MANLLEU.
Música swing i música de pel·lícules

Dia 9 de juliol: V.I.C.U.S. Música folk i cançó d'autor
Dia 16 de juliol: AIR
Dia 30 de juliol:

SOUL. Música a capel·la amb violoncels
PEP SARDÀ I DOLORS LOZANO.
Dos segles de lírica

Dia 6 d'agost: CAU D'ORELLA. Música mediterrània.
Totes les actuacions començaran a les 10 de la nit i l'entrada és gratuïta.

5
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Casal d’avis
Informació primer
semestre 2010

6

Des d'aquest full, us volem informar de les activitats fetes fins ara, i de les previsions d'actes i
viatges.
El dia 17 de gener, vàrem fer la festa de la
matança del porc al Saló Catalunya, amb una
participació de 140 persones (la màxima de
capacitat del teatre). Hem d'agrair la col·laboració d'en Manel i l'Adriana, per poder utilitzar
les seves instal·lacions, així com pel bon treball
realitzat en la preparació d'unes bones botifarres
i demés productes del porc, i del tastet per
endur-se a casa.
La festa i el dinar, segons les opinions de la
gent, va estar molt bé, i el tastet esplèndid.
El dia 5 de febrer es va celebrar l'Assemblea
General Ordinària, al Casal, en segona convocatòria, i una participació de 64 socis, més els
membres de la Junta (en total 73), en la qual ens
va acompanyar l'Alcalde Joan Rosell.
Per petició de la Junta, l'Alcalde va fer una
xerrada sobre la situació del projecte del Centre
de Dia i del nou Casal d'avis. Resumint la
mateixa, ens va informar que durant aquest any
las obres del Centre de Dia quedaran acabades
i, possiblement, si no acabades del tot, les del
nou Casal quedarien llestes durant el primer trimestre del proper 2011.
Seguidament va continuar l'Assemblea,
segons l'ordre del dia, i es van aprovar l'estat de
comptes del 2009 i la ratificació de la Junta
actual.
El dia 18 de febrer al Casal es va fer el berenar/sopar del Dijous Gras, amb l'assistència de
64 socis, amb els clàssics del dia com botifarra
d'ou, truita, i coca de llardons, com la tradició
de la festa demana.
El dia 22 d'abril es va fer una excursió a
Barcelona amb visita a la Sagrada Família, el
Port Olímpic, on vam dinar un menú gastronòmic, a la tarda passeig per les instal·lacions del
Port Olímpic, el Parc de la Ciutadella i visita
guiada al Parlament de Catalunya.

El dia 1 de maig, com cada 5 anys, ens va
tocar organitzar la trobada dels 5 Casals al lloc
molt bonic de l’explanada de Sant Roc. Malgrat
la pluja, va ser un èxit de participació, amb el
tradicional esmorzar i la missa del dia, seguit
d'una audició de Sardanes amb la col·laboració
de l'Agrupació Sardanista de Sant Julià, que es
va fer al col·legi Bellpuig per no mullar-nos.

El viatge de Primavera d'enguany va ser a
Sevilla dels dies 11 a 14 de juny amb l'Ave. Hem
disfrutat d'un temps molt bo, amb visites guiades a L'Alcázar, la Catedral, el Barri de Santa
Cruz, un petit creuer pel riu Guadalquivir i un
passeig per l'Illa de la Cartuja. A la província de
Huelva, visita del Rocío, el Parque Natural de
Doñana, el Monestir de La Rábida, el Port de
les Caravel·les i el Poble de Niebla. A Córdoba,
Visita al barri de la Judería i La Catedral (La
Mezquita), a la tarda tornada amb L'AVE a Sant
Julià.
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com l'entrega de diplomes als que durant el
2010 compleixen els 80 anys. El dinar, al Saló
Catalunya, va comptar amb 120 socis i amics, i
com a final de festa, vam gaudir d'un espectacle
amenitzat pel Grup de teatre d'en Pepet, de
Prats de Lluçanès, amb actuacions d'havaneres,
playbacks d'artistes de renom i poesia.

Previsions d'actes i viatges

El dia 30 de maig vam celebrar la festa del
Soci, amb el programa tradicional de la missa
solemne, entrega de plaques a les persones que
en aquests moments són els socis de més edat, i
que fins ara no havien rebut l'homenatge, així

Durant dos dies de juny, farem al Casal unes
xerrades sobre el tema de la memòria.
El viatge de tardor d'enguany serà a Navarra,
País Vasc i País Vasc Francés. Serà pel pont del
Pilar (5 dies), del 8 al 12 d'octubre.
LA JUNTA

Agrupació familiar de Sant Julià
Com ja sabeu el passat 11 de
juny vàrem celebrar la nostra
assemblea general, que com és
de desitjar és cada cop més
participativa. Potser no en
nombre però sí en ganes d’aportar idees i conèixer la gestió
per part dels nostres associats.
Les qüestions més rellevants
de l'assemblea van ser: les
negociacions amb la funerària
Cuberta i la creació de la figura del Soci protector.
En quant a la primera qüestió vàrem exposar els acords
assolits amb l'empresa funerària, amb la qual es va pactar un

import de màxims per servei, i
algun que altre avantatge, però
el que sí volíem era assolir un
compromís per els propers 5
anys, i així va ser.
La segona qüestió, la referent a la creació del soci protector, l’hem d'agrair a aquest
mitjà de comunicació, ja que a
través d'aquestes pàgines, gent
que no coneixia la nostra
existència es va assabentar de la
nostra tasca i algú va creure
que era prou noble com per
col·laborar amb nosaltres
desinteressadament, i és per
aquest motiu que vàrem obrir

un debat sobre la idoneïtat
d'anomenar Soci protector a
tot aquell, que sense cap contraprestació, col·labori amb la
nostra associació, i així i per
unanimitat va quedar decidit.
Finalment, i com sempre,
ens posem a la vostra disposició per tot allò que sigui del
vostre interès. Podeu contactar
amb nosaltres a través del
correu electrònic: associaciofamiliar@gmail.com o telefonant al Sr. Jordi Johé al telèfon
938 122 040.
LA JUNTA
7
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La gent del barri del centre
Per els que
recordin aquell
sopar a la fresca…
amb aquella síndria... i la bona
companyia…
Si voleu repetir, recordeu que
serà el primer dissabte de setembre, i que us hi
esperem. Per els
que no van venir i
aquest any ens
volen acompanyar també hi ha
lloc!!

La junta del
Barri del Centre

Prova solidària del Raid dels Ausetans
Aquest any, els participants al
Raid dels Ausetans van haver
de fer, entre d'altres proves,
una prova solidària, que consistia en passar per les cases a
recollir els aliments que la gent
volgués donar per col·laborar.

Aquests aliments que es van
recollir, entre paquets de pasta,
arròs, llaunes, pots de conserva, pots de llegums, ampolles
d'oli, farina, galetes..., es van
cedir a Serveis Socials de l'ajuntament, qui els va repartir

entre 17 famílies del poble.
Aprofitem per donar les gràcies a tota la gent que hi va
col·laborar.

Equip de Serveis Socials

La revista Vilatorta posa
l'espai Poble a disposició
de tothom qui vulgui
Només cal que els textos que es vulguin posar, siguin respectuosos i que la
informació continguda sigui veraç. Atesa la limitació de l'espai, cal que tots els
articles siguin d'una extensió inferior a 15 línies mecanografiades a doble espai
en full A-4, i s'han d'enviar amb una referència de l'interessat on consti el nom,
cognoms i població. Es publicaran tots els treballs rebuts dos mesos abans de la
publicació de la revista -edicions anuals: Pasqua, Festa Major i Nadal. Podeu
trametre-ho a: revista Vilatorta, plaça del Marquès de la Quadra, núm.1 o bé a
l’adreça electrònica: gilabertme@diba.cat
8
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Poble - Opinió
La Mona

Fem memòria: les
nostres tradicions

La mona de pasqua inspirada en la pel.lícula “Up”
que la pastisseria Crossandra sortejava entre els
seus clients, aquest any ha tocat a la família Riera
Carol del carrer de Sant Roc.

L'any 1946, els nostres avis també
sabien gaudir de la Festa Major, no us
sembla?
En aquells anys, jo he sentit a dir, que
era bastant normal emportar-se un
braser a l'envelat per escalfar una mica
els peus (potser així ballaven millor).
Dolors Blanch

Data de tancament
del proper número
El termini per lliurar el material per a publicar en la propera edició
de la revista VILATORTA corresponent a l’edició de Nadal 2010, núm. 58,
s’acaba el dia 22 d’octubre. Les col·laboracions les podeu enviar
per correu electrònic a l’adreça gilabertme@diba.cat o les podeu
fer arribar, en format digital, a les oficines de l’Ajuntament.

9
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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
A la nostra oficina trobarà l’assessorament
que busca. Amb experiència i professionalitat demostrables.

GERMANS JIMÉNEZ,S.L.
Comerç al major
de fruites
i verdures

93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC

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

fmolas@osonanet.com
10
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Entreteniments
DE

STUVWXYZ
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
ABCDEFGHI

Per Concep Tort

Camallargs dels
països catalans

tagró roig
batallaire
bec d'alena
bitó
capó reial
cigonya blanca
esplugabous
flamenc

fredeluga
garsa de mar
grua
martinet
pigre
tètol negre
torlit
xivitorra

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquest escut està a la façana d’un edifici
històric del poble.
Si sabeu el lloc podeu guanyar UNA
PLATA DE PASTES.
Podeu deixar la resposta a les oficines de
l'Ajuntament, fins a les 3 de la tarda del
dijous 22 de juliol. Si no voleu retallar la
revista podeu fer-ne una fotocòpia o apuntar
les dades en un full a part.
Entre tots els encertants es sortejarà
una plata de pastes per gentilesa de la
Pastisseria Crossandra.
El sorteig es farà el divendres dia 23 al vespre durant els concurs d'allioli.


Butlleta per a participar al concurs
Resposta:
L’escut es troba a

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

Núm. ..........................

Dades del concursant:
Nom i cognoms
Adreça

..............................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Telèfon

Edat

..............

............................................

11
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2a Fira de la Ceràmica “El Tupí”

Ressenya de la
2a Fira de la Ceràmica “El Tupi”

12

Per segon any consecutiu, Sant Julià ha celebrat la
Fira de Ceràmica “El Tupí” durant el cap de setmana del 22 i 23 de maig de 2010. La Fira ha
estat un èxit d'expositors i de visitants i, en essència, ha seguit el passos de l'edició precedent, si bé
amb algunes innovacions. De tot plegat en deixem constància.
Amb una bona acollida de
públic, la inauguració de la Fira
el dissabte al matí, presidida per
la cantautora Maria del Mar
Bonet, va anar a càrrec de Joan
Rosell, batlle de Sant Julià;
d'Oriol Tafanell, regidor de
Turisme; de Gemma Amat,
directora d'Artesania de la
Generalitat i de Jordi Fàbrega,
delegat de Govern de la
Generalitat de Catalunya a la
Catalunya Central, els quals
feren sengles parlaments.

El conjunt seleccionat de 31 expositors, terrissaires i ceramistes de Catalunya, València,
Mallorca i Badajoz, ha superat amb escreix el
nombre d'expositors de l'anterior edició donant a
aquesta Fira la dignitat que mereix i assegurant-ne
la consolidació. A més d'aquests, set altres parades
de comerços de la vila -entre els que figurà
l'Associació “Abaraka Bake” d'ajut a l'Àfrica- més
la parada dels nostres “Tupinots” i el Punt
d'Informació, complementà el panorama general
de la Fira.
En el seu conjunt, hi hem descobert veritables
professionals i artistes. A tot plegat, s'hi ha d'afegir, encara, la instal·lació d'un torn de demostració de terrissa pel que hi desfilaren alguns expositors així com el nostre amic Salvador Capdevila,
fill d'en Joan Capdevila, el darrer terrissaire de
Sant Julià, de feliç memòria. Un altre espai-taller
d'argila donà als infants la possibilitat de treballar
el fang amb l'ajut de monitors.
En paral·lel, l'Aula de Cultura de l'Ajuntament
acollí una mostra de terrissa i ceràmica amb un
interessant conjunt de peces antigues de terrissers
de Sant Julià pertanyents a particulars així com les
15 peces finalistes del 2n Concurs de Ceràmica i
Terrissa “Memorial Joan Capdevila” en el que hi
han participat 16 concursants de Catalunya,
Madrid, Badajoz i Alemanya. En la modalitat
terrissa, el premi d'aquest certamen ha estat per a
Lluís Heras per l'obra Poal i Tramostera. En la
modalitat ceràmica, el primer premi ha estat per
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2a Fira de la Ceràmica “El Tupí”

a Samuel Bayarri per l'obra Erídano i el segon per a Roser
Oter per l'obra Gronxador d'emocions.
Altres activitats de la Fira foren les tres conferències i
les dues projeccions cinematogràfiques que, relacionades
amb el món de la terrissa i de la ceràmica, foren un bon
complement des del vessant cultural, encara que, dissortadament, amb una escassa assistència de públic. La primera conferència sobre “L'origen i evolució de la ceràmica” anà a càrrec d'Emili Sempere, estudiós especialitzat en
el tema. Prosseguí una segona i emocionada conferència

sobre el “Passat, present i futur de les
olleries de Pòrtol” a càrrec del terrisser
mallorquí Pere Amengual, de Can
Bernadí. La darrera conferència “Viure
de la ceràmica avui”, a dues veus, anà a
càrrec dels ceramistes Rosa Vila d'Abadal
i Jordi Marcet, els quals presentaren amb
imatges el procés evolutiu de llur treball
com a creadors.
Les dues projeccions cinematogràfiques foren: el documental La creación de
un tazón de té rakú, de la sèrie de TVE
“El cosmos en la mano”, i la pel·lícula
Cuentos de la luna pálida, d'Ugetsu
Monogatari, una de les grans obres del
cinema per la seva bellesa plàstica que,
l'any 1953, va assolir el Premi Lleó de
Plata en el Festival de Venècia.
Com a fet innovador, la Fira gaudí
d'un forn de rakú, que és una tècnica de
ceràmica utilitària de tradició oriental
desenvolupada, sobretot, al Japó. El forn
fou expressament construït a la plaça de
l'Ajuntament per a que els assistents a la
Fira poguessin realitzar la seva pròpia
peça de ceràmica i veure'n la cocció al
foc. També hi hagué espectacles infantils
per a la mainada a càrrec del grup “la
Tresca i la Vendresca” i de Jaume Barri
així com una Ludoteca molt concorreguda a la plaça Catalunya i una parada
de “burricletes”, és a dir, de bicicletes
rurals elèctriques per a tota mena de
públic. També, coca i xocolata per a tothom.
En termes generals, es pot dir que
aquesta segona edició de la Fira de
Ceràmica de Sant Julià ha estat tot un
èxit d'organització i de públic. Aquest
fet, alhora que consolida l'esdeveniment,
ajuda a recordar la vella tradició terrissaire del nostre poble, tan coneguda arreu
que, ja des de ben antic, li ha merescut el
sobrenom de “Sant Julià de les Olles”.

Francesc Orenes
encarregat de
l'Arxiu Històric Municipal

13
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A. MOLERO / LLUÍS TIÓ
Reparació i
venda d’automòbils
Menú diari
Polígon La Quintana
C. Comerç, 17 - Tel. 93 812 00 03
Sant Julià de Vilatorta

Polígon La Quintana
Carrer del Comerç, 17c
Tel.: 93 888 73 09
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Administració núm. 4
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Agrupació sardanista

Aplec de Puig-lagulla

Estiu i Sardanes

El passat 13 d'abril (Dilluns de Pasqua) vàrem organitzar el tradicional Aplec de Puig-l'agulla. Durant el matí es va celebrar la
missa oficiada per Mossèn Jaume Reixach, i cantat per la Coral
Cants i Rialles. En acabar, la Cobla Lluïsos va interpretar una
audició sencera de sardanes, i a la tarda, es va fer l'altra audició
que estava programada, a càrrec de la Cobla Baix Llobregat.
Com cada any, els pernils, ous i cava, varen ser els altres protagonistes amb les tradicionals rifes, que durant el matí i la tarda
es varen fer i que tenen un considerable èxit entre els assistents.
Volem agrair molt especialment al Restaurant de Puig-l'agulla, la seva col·laboració en aquest Aplec.
Amb aquest Aplec vàrem donar per començada la temporada sardanista 2010.

Ja seran 41 estius que la nostra
Entitat organitza les audicions
dels dissabtes al vespre de juliol i
agost de forma ininterrompuda,
des de l'estiu de 1970.
Aquest any hem començat
aquestes audicions el 10 de Juliol
a la plaça de Catalunya amb la
cobla Lluïsos. En aquesta pàgina
publiquem el calendari sardanista
del nostre poble, on trobareu la
informació de totes les audicions
programades.

Calendari de la Temporada 2010
Data

Hora

Lloc

Concepte

Cobla

Dissabte 10 de juliol

10h nit

Pça. Catalunya

Audició

Amoga

Dissabte 17 de juliol

9h matí
11h nit

Pça. Catalunya
Pça. Catalunya

Audició de F. Major
Actuació

Jovenívola Agramunt
(Grup Cantoni)

Dissabte 24 de juliol

5h tarda

Les Set Fonts

Audició

Costa Brava

Dissabte 31 de juliol

10h nit

Pça. Catalunya

Audició

Lluïsos

Dissabte 7 d’agost

10h nit

Pça. Catalunya

Audició

Sabadell

Diumenge 15 d’agost

6h tarda
8h tarda

Vilalleons

Audició de Festa Major
Havaneres i rom cremat

Jovenívola d’Agramunt
(Grup a determinar)

Dissabte 21 d’agost (amb
coca, fuet i cava per a les
colles que hi participin)

10h nit

Pça. Catalunya

Audició
i Concurs de colles
improvisades

Lluïsos

Diumenge 14 de novembre (castanyes i vi dolç
per a tots els assistents)

5h tarda

Pavelló Esportiu
Municipal

Audició-Castanyada

Ciutat de Girona

Diumenge 12 de desembre

6h tarda

Saló Catalunya

Concert Nadal

La Flama de Farners

Des d'aquestes línies us volem convidar a participar en les ballades programades i recordar-vos que
el proper 21 d'Agost, celebrarem el tradicional Concurs de Colles improvisades. Al final coca, fuet
i cava per a tothom que hi participi. ¡¡Animeu-vos!!
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nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

Lídia
estètica

A partir d’ara

massatges

treballem a
porta tancada,

teràpies

a hores convingudes

C. de Núria, 1 - 08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 83 70 - 629 54 47 10
lidterapies@gmail.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
16
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Abaraka Bake

Endavant, Abaraka Bake
El passat 14 de maig a l'aula de cultura
vam presentar l'Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta - Jali. En Kebba va
agrair l'assistència i l'interès de Sant Julià per
conèixer el seu poble i la seva cultura,
l'Ignasi, que ha viscut quatre mesos a Jali, va
poder explicar la seva experiència i la
Jesmina, la presidenta, i en Joan, el vice-president, van explicar els objectius i projectes
de l'Associació. Seguidament a la presentació
es va inaugurar l'exposició “coneix Jali” que
presentava escrits i fotografies que ens apropaven a la cultura, a l'entorn i a la gent de
Jali.
Una setmana més tard a la presentació
vam ser presents a la segona fira del Tupí. En
una parada on s'hi podia trobar ceràmica de
Jali i productes de Gàmbia com bàtiks i peces
de fusta tallada. La gent s'aturava a la nostra
parada encuriosida amb l'explicació de la tècnica dels bàtiks i el procés d'elaboració de les
peces de ceràmica que la Coco ens va fer
expressament per la fira.
Tot projecte parteix d'una emoció i l'èxit
en la presentació i la fira del tupí ens ha reafirmat que la nostra emoció és la il·lusió. Una
il·lusió que s'encomana, ja som una cinquantena de socis, i que es transforma en sentit de la responsabilitat per tal de fer uns projectes d'acord
amb les necessitats de Jali. Agraïm a tothom que s'ha interessat per l'associació i aquells que ens heu
fet confiança fent-vos
socis i sòcies. A tots i
a totes ABARAKA
BAKE - MOLTES
GRÀCIES.
Associació
Abaraka Bake
abarakabake.blogspot.com
abarakabake@gmail.com

Dia de la presentació
de l’Associació a
l’Aula de Cultura
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calçats iris
MERCÈ PALLICER LLOBET

Carrer de Núria, 12 - Tel. 93 888 77 51
SANT JULIÀ DE VILATORTA
Rambla Hospital, 30 - Tel. 93 885 17 09 • VIC

2607116/GE
CEE

RSI 2605445 - CAT

Ctra. Arbúcies, s/n
17405 ESPINELVES (Girona)
Tel. 93 884 81 93
Fax 93 884 81 16
18

Passeig Generalitat, 31
Tel. 93 889 42 19 - VIC

E-10.12845/GE
CEE

RSIPAC 10-06087 / CAT

SERRADIS, S.L.
Ctra. Arbúcies, s/n
17405 ESPINELVES (Girona)
Tel. 93 884 81 00 - Fax 93 884 81 16
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Esplai Serrallonga
I aquest any 5 !!!
I el curs 2009-2010 a l'esplai va arribar a la seva
fi el dia 29 de maig amb una caminada fins a la Font
de la Riera acompanyat d'un berenar de coca i xocolata. Han estat set mesos en què hem canviat el local
(ara ens trobem a l'antic escorxador), hem estat
acceptats com a membres de ple dret a Esplac, hem
posat nom als grups de l'esplai (xics, camacurts,
ballarics), i com no podia ser de cap altra forma, ens
hem divertit molt realitzant tota mena d'activitats.
També hem fet 2 sortides de cap de setmana a
Viladrau i Arbúcies. Com a novetat, aquest any
hem celebrat el dia de l'amic a l'esplai el qual va
tenir una bona acollida. Amb iniciatives com aquesta, els monitors i monitores de l'esplai, esperem
augmentar el nombre de participants que enguany
es trobava al voltant dels 30 infants. Des d'aquest
article, us animem a tots els nens/es que tingueu
entre 5 i 12 anys a venir i passar d'una forma entretinguda i diferent els dissabtes a la tarda.
I per aquestes dates els monitors de l'esplai estem
preparant les que ja seran les quartes colònies d'estiu!!! Aquest any, les colònies canvien de dates.
Seran el mes d'Agost, en concret, entre els dies 2 i

Agenda
de les
principals
activitats
d'estiu

8. Després del Ripollès, la Cerdanya i Osona, ara li
toca el torn a la Garrotxa. Seran unes colònies obertes a tots els nens/es de Sant Julià de Vilatorta.
Esperem que tinguin una participació i un èxit igual
o, perquè no, superior a les anteriors. Si esteu interessats només cal que ens feu una visita el casal d'estiu municipal on us rebrem amb molt de gust o truqueu el 615028984 (Montserrat)
I aquest 2010 l'Esplai Serrallonga ha celebrat el
seu cinquè aniversari. El temps ha passat ràpid, però
ja fa 5 anys que un grup de joves amb empenta van
començar un projecte que any rere any continua
consolidant-se. Al llarg dels cinc anys, prop d'una
vintena de monitors i uns 60 nens/es ens hem anat
trobant cada dissabte a la tarda per disfrutar del
món del lleure. I una celebració com aquesta no
podia acabar sense un dinar de germanor. Així que
el 24 d'abril ens vam reunir tots plegats per menjarnos un bon plat de mongetes amb botifarra a les
escoles Bellpuig. En definitiva, gràcies a tots i totes
les persones que heu fet possible que Sant Julià de
Vilatorta tingui un esplai.
Els monitors de l'Esplai Serrallonga

- Estiu Set Fonts. Actuacions en directe els divendres, a les 10 de la nit, al parc de les Set Fonts
- Sardanes. Ballades de sardanes els dissabtes,
a les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya
- Sant Cristòfol. Benedicció de vehicles, el migdia
del dia 11 de juliol
- Festa Major de Sant Julià de Vilatorta. Del 18
al 25 de juliol.
- Festa Major de Vilalleons.Dies 15 i 16 d'agost
- Torneig de futbol-7. Les nits del mes de juliol
- XXVII 24 Hores de futbol sala.
Dies 31de juliol i 1d'agost
- Festa Local. Dia 26 de juliol
- Torneig de bàsquet. Del 27 al 29 d'agost
- Festa del barri del Centre. Dia 4 de setembre
- Diada Nacional de Catalunya. 11 de setembre.
Actes commemoratius
19

Tripa 53 copia 1

6/7/10

17:44

Página 18

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

TREBALLS DE FUSTERIA

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

SERRALLERIA
MECÀNICA
JOAN TORRENTS

PERE SALA
Tel. 667 43 13 07
20

C/ Indústria, 17 - Políg. “La Quintana”
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Festa Major
Dies 6, 7, 8, 12, 13, 14 i
15 de dilluns a dijous
• A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça de Catalunya
FRESCAJOCS

Divendres 16 de juliol
• A les 10 del vespre, a la Plaça Catalunya
CAMINADA NOCTURNA organitzat pel
Consell de Joventut-Tupinots.

Dissabte 17 de juliol
• A les 5 de la tarda, al parc de les Set Fonts
ACTIVITATS PER EL JOVENT, organitzat pel Consell de Joventut-Tupinots.
• A 2/4 de 9 del vespre, a la Plaça Catalunya
APLEC DE FESTA MAJOR, amb la cobla
LLUÏSOS a continuació ACTUACIÓ D'UN
GRUP DE PARTICIPANTS del Festival de
Cantonigròs.
• A les 9 del vespre, a la zona peatonal entre el

camp de futbol i la pista poliesportiva
SOPAR JOVE organitzat pel Consell de
Joventut-Tupinots
• A les 12 de la nit, a la pista poliesportiva
FESTA FLAIX DANCE organitzat pel
Consell de Joventut-Tupinots

Diumenge 18 de juliol
• A les 9 del mati, a la plaça de Catalunya
XVII TROBADA DE MOTOS ANTIGUES
• A les 9 del matí, a les pistes del recinte del
Pavelló CONCURS DE BOTXES
• A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya
PREGÓ DE FESTA MAJOR amb ROGER
PUIGBÒ
• A les 7 de la tarda, a l'Aula de Cultura
inauguració de la 50a. EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA D'ARTISTES LOCALS
• A les 9 del vespre, al Saló Catalunya
Vilatorta Teatre presenta ANTIGONA de
Jordi Coca.

Carrilet
Durant el dissabte dia 24 i diumenge dia 25, es faran passejades pel poble en
CARRILET. Sortida i arribada al carrer Marquesos de Vilallonga.
De 11 a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda.

2010
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Festa Major
Dilluns 19 de juliol

Dijous 22 de juliol

• A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya
CINEMA A LA FRESCA pel.lícula per
confirmar.

• A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA a càrrer
del GIMNÀS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

Dimarts 20 de juliol

Divendres 23 de juliol

• De les 8 a les 11 de la nit, a la plaça de
Catalunya
LUDOTECA DE JOCS RECICLATS

Dimecres 21 de juliol
• A les 7 de la tarda, al Parc de les Set Fonts
ESPECTACLE INFANTIL amb
Oriol Bargalló
• A les 10 de la nit, a la Plaça de Catalunya
I TU QUÈ FAS? organitzat pel Consell de
Joventut-Tupinots

• A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya
XV CONCURS D’ALLIOLI
• A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya
SOPAR POPULAR
• A 2/4 d’11 de la nit, al casc antic
CORREFOC a càrrec dels TRONATS
• A 2/4 de 12 de la nit, a la Plaça de Catalunya
BALL amb DUETTO
• A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts
3a TUPINADA - FESTA JOVE organitzada
pel Consell de Joventut-Tupinots

Sopar popular
• Ja podeu adquirir els tiquets del sopar fins el divendres 16 de juliol a les oficines
de l’Ajuntament.
• El tiquet és gratuït per a totes les persones empadronades a la població.
• Les persones no empadronades hauran d’abonar un import de 6 euros per tiquet.
• Cal dur-se la taula, les cadires i els coberts.

22
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Festa Major
Dissabte 24 de juliol
• De 11 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre
CARRILET amb sortida i arribada a la
plaça de l'Ajuntament.
• A les 10 del matí, al carrer de Sant Roc
(zona esportiva) ATRACCIONS
INFLABLES
• A la 1 del migdia, a la pista poliesportiva
FESTA DE L’ESCUMA
• A les 5 de la tarda, pels carrers del poble
PREPAREU AIGUA PEL JOVENT organitzada pel Consell de Joventut-Tupinots
• A les 5 de la tarda, a les Set Fonts,

•

•
•

•

SARDANES amb l'Orquestra COSTA
BRAVA
A les 7 de la tarda, a la Plaça de Catalunya
CONCERT amb l'Orquestra COSTA
BRAVA
A 2/4 de 9 del vespre, al camp de gespa
FINAL DEL TORNEIG DE FUTBOL 7
A 2/4 d'11 de la nit, a la plaça de Catalunya
GRAN BALL DE GALA amb l'Orquestra
COSTA BRAVA
A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts
FESTA “AKELLS MERAVELLOSOS
ANYS” organitzat pel Consell de JoventutTupinots.

Correfoc
Itinerari: carrer de l’Església, plaça de l’Església, carrer Rector Roca, carrer del
Campanar, Plaça Major, carrer del Pont, plaça del Marquès de la Quadra, carrer Sant
Roc, avinguda Jaume Balmes i carrer dels Marquesos de Vilallonga.
Consells pels participants al correfoc:
• Es recomana protegir amb cartons les vidrieres de les plantes baixes dels carrers per on
passi el correfoc.
• Per posar-se sota el foc es recomana portar roba de cotó amb màniga llarga, barret,
mocador per la cara i calçat tancat.

2010
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Festa Major
Diumenge 25 de juliol
• A les 10 del matí, a la Plaça de Catalunya
XI TROBADA DE PUNTAIRES
• D’11 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre,
CARRILET amb sortida i arribada a la
plaça de l'Ajuntament.
• A les 11 del matí, a la Plaça de Catalunya
ESPECTACLE DE CARRER TUNA
• A 2/4 de 12 del matí, a la Plaça de
Catalunya ACTUACIÓ DELS GEGANTS

DE SANT JULIÀ DE VILATORTA
amb els grallers de l'Escola de Música
• De les 5 a les 8 del vespre, a la Plaça de
Catalunya
3a GIMCANA POPULAR
DE BICICLETES organitzat per el
Club Ciclista Calma
• A les 10 de la nit, al pavelló
FI DE FESTA MAJOR amb PEP PLAZA

XV Concurs d’allioli
Inscripcions: abans de començar el concurs.
Bases:
• Lloc: els participants hauran de fer l’allioli al mateix lloc.
• Temps: s’haurà de fer en un temps màxim de 30 minuts.
• Utensilis: morter i mà de morter (cada participant se’ls ha de portar).
• Ingredients: l’organització facilitarà els alls i un petricó d’oli. Els altres ingredients caldrà que cada participant se’ls porti.
• Participants: individuals o per parelles.
Premis:
• Premi al millor allioli.
• Premi al millor allioli amb altres ingredients.
• Records per a tots els participants.
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. Mas de la Mora, 16
Pol. Ind. Parc d’Activitats
Econòmiques d’Osona
Tel. 93 889 01 47
08500 VIC

Carrer de Cardona, 1
Tel. i Fax 93 886 10 69

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,…

Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92
25
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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
C. Jesús, 8
Tels. 93 812 24 13 - 689 92 24 74
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Ausa
gel s.l.
Aliments congelats

RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA
26

Distribuïdors de:

-

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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Llar d’infants municipal Patuleia
L'estiu ja ha arribat a la Patuleia. Tot i passar una
primavera amb remull, a l'escola no hem deixat de
fer activitats d'allò més interessant i divertides.
Aquest cop els nens i nenes de la Patuleia vam
fer una sortida al Mas Can Pic on ens ho vàrem
passar molt bé! Vam donar menjar als xais, vam
respatllar i muntar un poni, veure oques, conills i
gallines. També vam fer una petita sortida pel
bosc del voltant a buscar els animalons que viuen
en ell i, després de fer un bon àpat i una bona
migdiada, els monitors ens van preparar un circuit
de psicomotricitat al camp.
A la Patuleia també es va celebrar el Sant Jordi,
tota l'escola estava de festa; hi havia un gran drac
a l'entrada i tot de contes que cada nen i nena
havia portat per a l'escola. Les classes dels Sols i
les Llunes vàrem fer una petita sortida al poble per
comprar roses.
Aquest curs alguns dels més grans de l'escola
també hem iniciat un curset de natació a l'Estadi.
Allà ens han ensenyat a perdre la por a l'aigua, a
nedar amb els bracets i el “xurro”, ... És una activitat diferent que als nens i nenes els ha agradat molt!
Per participar més en les activitats del poble i
aprofitant que es celebrava la II Fira del Tupí,
nosaltres també vam muntar la nostra pròpia
parada. Els alumnes vam treballar el fang tot
jugant i manipulant. Després ho vam exposar a
l'entrada de la llar d'infants per tal que tothom ho
pogués contemplar.
Altres activitats destacades que hem realitzat
aquest tercer trimestre han estat: una sortida al
mercat els més grans i al supermercat els Núvols i
les Gotes, la festa de la primavera on vam plantar
flors i vam dinar al porxo, tallers de cuina, tenir
cura de l'hort, petites sortides a les Set Fonts i a la
plaça, jocs d'aigua, etc.
Bon estiu de part de totes les mestres de la
Patuleia
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CEIP Bellpuig

Activitats del tercer trimestre
UN TOMB PER LES CULTURES DEL MÓN
Al llarg del curs hem organitzat, participat i treballat un
llarg ventall de sortides, activitats, projectes, tallers etc.,
sobre les diferents cultures del
món.
La nostra intenció ha estat
que els nens coneguin la localització dels diferents països,
els seus monuments, la seva
història, els seus costums,la
seva llengua, la seva música...
per arribar a la conclusió de
que l'intercanvi i el diàleg
entre cultures és el millor instrument per conèixer altres
parts del món.

TALLERS DE SANT
JORDI
Entre els mesos de març i d'abril tots els nens i nenes
d'Infantil vam fer el Taller de
Sant Jordi. Cadascú va confeccionar una rosa amb plastilina
que ens servirà com a iman i

Toni Ortiz ens va venir a explicar la Llegenda de Sant Jordi
representant-la amb dibuixos.
Va ser realment divertit! Tots i
totes li agraïm el seu interès
per fer-nos passar una tarda
tan agradable!

DIADA DE SANT JORDI
El dia de Sant Jordi al matí
vam fer un concurs de dibuixos tots els nens i nenes de l'escola, després vam sortir al pati
per esmorzar un bon pa amb
tomàquet i embotit. A la tarda
vam fer una biblioteca al pati
per llegir els llibres que havíem
portat entre tots i totes de casa.

TALLER DE FANG
A finals d'abril tots els alumnes
d'Infantil vam fer una rajola
amb fang. Ens va agradar molt
treballar aquesta tècnica i va
quedar realment bonic!

també vam pintar un punt de
llibre amb colors de fusta, guix
i retoladors. Ens ho vam passar
d'allò més bé i de ben segur
que els pares també van estar
molt contents amb les manualitats que vam confeccionar per
recordar un dia tan senyalat!
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CEIP Bellpuig
Formigues vam passar un dia
formidable a Bigues i Riells, a
la casa de colònies de Can
Ribas. Al matí vam arribar i

TALLER DE JOAN MIRÓ
A final de curs vam poder
conèixer el pintor Joan Miró
treballant una obra seva amb

les tècniques de dibuix i pintura.
TALLER DE L'HORT
Tots els alumnes d'Infantil
vam treballar l'hort a partir del
mes d'abril. Vam començar
aquest Taller observant el sen-

yor Francisco que va venir
amb un motocultor, primer va
passar l'estripadora, després
l'arada i finalment va abonar
l'hort per tal de tenir-lo a punt
per llaurar. Els altres dies va
venir l'avi d'en Joan Rodríguez
de la classe dels Pollets per ajudar-nos a cultivar els enciams,
les cebes i els carbassons. A
tots dos els hem d'agrair la
seva col·laboració per tirar
endavant aquest Taller i permetre'ns gaudir del camp!
Cadascú va plantar enciams,
cebes i carbassons; quan van
créixer ens els vam poder
emportar a casa i així vam
poder menjar les fulles de l'enciam, l'arrel de la ceba i el fruit
del carbassó.
SORTIDA CAN RIBAS
Els Pollets, les Granotes i les

després de fer un bon esmorzar, vam anar a veure l'hort,
que representa la cultura mediterrània i ens van fer plantar
llavors en un test perquè ens
sortís una planta ben bonica,
cuidant i regant-la amb cura,
a casa, amb els pares. Després,
vam visitar l'arbre dels massai
i vam deixar les nostres
empremtes en un sorral; per
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acabar la visita ens van fer
ballar una dansa típica d'aquesta cultura africana.
Finalment, vam acabar el matí
visitant un poblat indi: primer
ens vam posar unes plomes de
molts colors i ens van pintar la
cara com uns autèntics indis i,
després, ens van explicar un
conte asseguts en rotllana a la
voreta del foc. També vam
jugar dins d'un tipi, que és la
vivenda dels indis. Quan vam
acabar tot aquest llarg recorregut, vam fer un merescut descans per dinar i jugar una
miqueta amb els companys i
companyes. Amb les piles ben
carregades, vam anar a conèixer la vivenda dels esquimals,
que viuen rodejats de neu i gel.
En aquesta cultura les famílies viuen en una casa de gel
que es diu iglú, juguen amb la
neu i els gossos i no tenen
joguines com nosaltres.
Aquesta va ser la darrera cultura que vam descobrir, en acabar aquesta visita vam jugar
una estoneta i ens vam preparar per pujar a l'autocar on
molts de nosaltres, sobretot els
Pollets, vam fer una bona
becaina. Realment va ser un
dia ben bonic,vam gaudir molt
de les activitats i de ben segur
que tots i totes en guardarem
un bon record! Ja tenim ganes
de tornar a anar d'excursió!!!
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SORTIDA AL MUSEU DE
LA JOGUINA
Tots els nens i nenes d'Infantil
vam anar d'excursió a Figueres
per visitar el Museu de la
Joguina el dia 26 de maig.
Vam poder veure un munt de
joguines antigues, tenen més

de 4000 peces exposades:
Meccanos, teatrins, cavalls de
cartró, cuines, pilotes, baldufes, cotxes, avions, trens, nines,
jocs per invidents,... Moltes de
les joguines exposades van
pertànyer a personatges famosos: Dalí, Joan Miró, Joan
Brossa, Quim Monzó,...Ens
vam poder imaginar com jugaven els nostres avantpassats!
Quin pilot de joguets junts!
Vam passar un dia realment
fantàstic!
PROJECTES D'AULA:
• POLLETS
Al tercer trimestre vam treballar com són els Pollets, com
viuen, on viuen, què mengen,... i vam poder observar en
directe com surt un pollet de
l'ou. Ens vam divertir de
valent!
• GRANOTES
L'últim trimestre la classe de
les Granotes vam poder conèixer la nostra mascota d'aula en

poder observar a l'aula com
viuen i es desenvolupen les
formigues ja que vam instal·lar
un formiguer de vidre dins
l'aula. Cada dia miràvem les
formigues i n'apreníem una
cosa nova. Va ser genial!
TEATRE: TOT BUFANT
El dia 6 de maig tot el Cicle
d'Infantil vam anar a
Calldetenes a veure l'obra de
teatre “Tot Bufant”, una audició d'instruments de vent que
ens va permetre gaudir dels
instruments de vent clàssics
(clarinet, flauta, trompeta,...)
combinats amb objectes d'ús
quotidià (mànega, regadora,
ampolles,...).
MARINELAND
Els nens i nenes de 1r i 2n van
anar a Marineland. Només

viu i en directe, la mestra va
instal·lar a la classe una peixera
amb aigua i els vam anar
donant menjar amb la il·lusió
que es convertissin en granotes.
• FORMIGUES
Des del mes d'abril fins al mes
de juny els alumnes de P5 vam

arribar van fer una visita a les
instal·lacions del parc on van
poder observar els diferents
tipus d'animals que s'hi poden
trobar els lleons marins, els lloros, els papagais, etc.
Van poder gaudir de les
exhibicions dels dofins i les aus
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exòtiques.
Seguidament van fer el
taller “Especial Dofins” per
poder veure i observar de
forma directa com són els
dofins. També van aprendre
moltes coses noves de la vida
del dofins que van poder complementar
el
projecte
començat a l'aula.
MUSEU DEL TER
Aquest curs, el taller que van
fer els alumnes de Cicle Inicial
al Museu de Ter es deia
“Observem els peixos i els
altres habitants del riu”. Es va
aprofundir en l'observació dels
animals i plantes del riu i, més
concretament, dels peixos.
Prèviament es va fer un petit
recorregut a la vora del riu per
identificar els ocells i plantes.
Després vam anar al laboratori
i vam fer una observació directa de peixos en aquaris per

estudiar en detall com són,
com es mouen i quines adaptacions tenen per poder viure a
l'aigua. Vam aprendre moltes
coses, entre aquestes, saber utilitzar els binocles.
TALLER DE PA A LA UNIVERSITAT DE VIC
El passat 3 de març els alumnes de tercer i quart de primària vam anar a la Universitat de
Vic a fer un taller de pa. El
taller consistia en dues parts.
La primera era una explicació
de la importància que té menjar bé i saludable. Es va repassar la piràmide d'alimentació i
es van fer diferents exercicis
de manipulació d'aliments.
Llavors vam anar en un obrador de pa i ens van explicar
com es fa aquest aliment. Tot
seguit tothom va poder fer
diferents formes de pa amb
massa que ens havien preparat.
Els alumnes es van emportar a
casa la massa feta i ho van
poder coure al forn. També ens
van donar una magdalena i un
panet.
VISITEM EL MUSEU
ETNOLÒGIC DE
BARCELONA
Els nens i nenes de Cicle Mitjà
i Cicle Superior vam visitar el
Museu
Etnològic
de
Barcelona. Va ser una sortida
molt interessant, ja que aprofi-

tant el tema de l'any sobre les
cultures del món vam fer diferents tallers relacionats amb
aquest tema. Els de tercer i
quart van fer figures de fang
inspirades en personatges
fantàstics de Mèxic. Els de cinquè i sisè van fer un treball
d'ombres xineses.
Al migdia vam dinar en un
parc que hi havia just al costat
del museu i, aprofitant el bon
temps, tots els infants van passar una bona estona.

APRENEM DIFERENTS
BALLS
Durant aquest trimestre ens
han visitat a l'escola diferents
experts en balls del món.
D'aquesta manera van venir en
Toni i l'Edu a fer una masterclasse de balls caribenys i hiphop per tots els alumnes d'e-
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ducació primària de l'escola.
Després d'un petit escalfament
amb molts moviments per tot
els cos ens van anar presentant
diferents tipus de balls: chacha-cha, salsa, merengue... Va
ser una bona oportunitat per
veure qui estava en forma de
l'escola.

32

ENS VISITA
L'ASSOCIACIÓ
ABARAKA BAKE
Seguint el fil conductor de
conèixer altres cultures i for-

mes d'expressar-se del món ens
van visitar a l'escola en Keba i
les representants d'Abaraka
Bake. La Jasmina ens va fer
una introducció sobre la
manera de viure a Gàmbia. En
Keba i dos companys més ens
van tocar diferents cançons del
seu poble amb tam-tam. Va ser
una excel·lent experiència per
comprovar que tots som diferents, però a la vegada
IGUALS.

sions vam anar a l'Aula de
Cultura de la Caixa de
Manlleu a veure un exposició
sobre la cultura Toraja. Els
Toraja viuen a Indonèsia i és
una cultura on donen molta
importància a la vida després
de la mort.
En Joan, amb un llenguatge
planer, va explicar als alumnes
de Cicle Mitjà i Cicle Superior
com viuen, i anècdotes sobre
els Toraja.

VISITEM UNA
EXPOSICIÓ DELS
TORAJA
Una vegada més vam tenir l'oportunitat de gaudir d'una
exposició feta per en Joan
Condal. Com en altres oca-

LA MONA A L'ESCOLA
El divendres abans de les
vacances de setmana santa tots
els alumnes de l'escola vam
portar donuts, ensaïmades, pa
de pessic, pa de motlle, ... per
confeccionar la nostra pròpia
mona. La vam decorar amb
xocolata, fideus de colorins i

Tripa 53 copia 1

6/7/10

17:44

Página 27

CEIP Bellpuig

dracs on es feia un recorregut
per diferents cultures del món,
on un drac era el protagonista.
Com és lògic, el viatge es va
acabar a Catalunya amb la llegenda de Sant Jordi. Petits i
grans vam passar una bona
estona amb les cançons i bromes d'en Pep López.

plomes, van quedar molt boniques! Tots i totes ens ho vam
passar molt bé!

(Blancaneus) i els més grans
de Cicle Superior Frankestein.
Prèviament, a l'aula d'anglès,
s'havien treballat els arguments d'aquestes obres en
anglès i diferents cançons que
van poder cantar durant l'espectacle.

TEATRE EN ANGLÈS:
CINDERELLA, SNOWHITE I FRANKESTEIN
El 14 d'abril tots els nens i
nenes d'Educació Primària van
anar a Manlleu a veure una
obra de teatre en anglès. Els de
primer i segon van veure
Cinderella (xxxx). Tercer i
quart van veure Snowhite

ANEM EL TEATRE AMB
EL BIBLIOBUS
El passat 29 d'abril tota l'escola va anar al Saló Catalunya a
veure un espectacle organitzat
pel Bibliobús. En aquesta edició va ser en Pep López qui es
va encarregar d'animar la
festa. Va ser amb un espectacle
que es titulava Històries de

SORTIDA ESPECIAL 6è
El dijous dia 20 de maig, els
alumnes de 6è van celebrar el
final de curs i d'escola fent una
sortida a PortAventura juntament amb els alumnes de 6è
de l'escola de Vilanova de Sau.
La finalitat era passar-nos-ho

bé (objectiu aconseguit) i marxar amb un bon record després
d'una llarga etapa de 9 anys a
l'escola.

El CEIP Bellpuig
us desitja bones
vacances d’estiu
33
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Adéu-siau!

34

Pel setembre, farà 36 anys que vaig arribar a
Sant Julià. En tenia 24 i en feia 4 que treballava
a Barcelona. Vigatana com sóc, i de la Plaça,
enyorava la meva ciutat. Així que vaig poder,
m'hi vaig acostar. Hi havia una plaça de mestra
a l'escola de Sant Julià i no m'ho vaig pensar
dues vegades. La meva intenció era que, així que
pogués, demanaria poder treballar en una escola de Vic.
S'hi estava tan bé, aquí, que m'hi vaig quedar
i no me n'he mogut. Aquí han nascut els meus
fills i també hi viuen.
L'escola, l'any 1974, no tenia res a veure amb
la d'ara. Era petita, petita de debò. Només tenia
tres classes: dues a l'edifici central i una altra als
baixos de l'ajuntament.
Els que anaven a la classe dels baixos de l'ajuntament, jugaven a la plaça. Els altres, ho
feien al pati de l'escola. A l'hora de l'esbarjo era
un patir. Ni a la Plaça ni al l'Escola hi havia tanques i vinga vigilar que ningú no es despistés i
marxés de l'escola.
A l'hivern, ens escalfàvem amb estufes de
carbó. Al matí, quan arribàvem, els treballadors
de la brigada municipal ja les havien enceses.
Els mestres teníem cura que no s'apaguessin i,
de tant en tant, hi afegíem carbó. Tornava a
començar el patir per por que cap nen o nena
no es cremés en acostar-se a l'estufa.
Quan vaig arribar, la llengua d'aprenentatge
i la vehicular eren el castellà. La d'aprenentatge,
per imposició de la dictadura franquista i, la
vehicular, perquè tant Don Álvaro, com Doña
Raquel i Don Ricardo eren de fora de

Catalunya i no parlaven el català.
Vaig substituir Doña Raquel i vaig ser la
“Senyoreta”.
Tenia cura dels nens i nenes de P4, P5, 1r i
2n. En total eren uns 35. Em va costar organitzar-me per poder atendre les necessitats de tots
els alumnes, tenint en compte que hi havia quatre nivells diferents a la mateixa classe. De mica
en mica, me'n vaig anar sortint i, on no arribava jo, hi arribaven ells. Moltes vegades, els més
grans ajudaven els més petits. He de dir que,
ensenyant, he après molt. Segur que he après
més que no pas he ensenyat.
El 20 de novembre de 1975, va ser l'inici del
final d'una llarga i fosca etapa i, encara que lentament, en va començar una altra d'esperançadora que culminà amb la catalanització i democratització de l'Escola Catalana.
La nostra escola anava creixent i van
començar els pedaços: ara tancaven el porxo
d'entrada i era una nova classe, més tard es
construïen dues classes noves a les antigues cases
dels mestres i, com a traca final, van arribar les
“cargoles”.
Tots plegats, ens mereixíem una escola nova,
amb prou espais per poder-hi desenvolupar amb
comoditat tota la tasca educativa i d'esplai. Ja la
tenim! I que n'és, de maca!
Els 36 anys que he estat aquí han passat com
una volada d'ocell. Aquí, hi he viscut moments
bons i alguna vegada no tan bons; però han
guanyat per golejada els bons. He conegut
molts nens i nenes i moltes famílies. A totes
elles, he d'agrair-los que confiessin en mi i,
sobretot, en la nostra escola per a l'educació dels
seus fills.
També vull recordar totes les mestres i el
mestres amb qui he treballat durant aquests
anys. He de dir que d'ells també he après molt i
ha estat un plaer treballar-hi.
Us trobaré a faltar! Un petó molt gros i fins a
sempre!
Dolors Coromina
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Aquest curs l'AMPA ha
acabat d'equipar l'aula
d'informàtica amb un servidor, d'aquesta manera
acaba el projecte que va
començar el curs passat.
Enguany la festa de la
primavera
i
el
Carnestoltes ha estat
organitzat al voltant de les
cultures del món que és el
tema de treball que ens ha
acompanyat durant tot el
curs a l'escola Bellpuig.
Com a novetat d'activitats extraescolars, en el
segon trimestre, és que
hem incorporat el Patinatge
portat a terme per Montse
Morera. L'activitat està
tenint molt èxit entre els
alumnes i ja han pogut participar en un festival comarcal de patinatge. Per la festa
de final de curs està prevista
una nova exhibició dels
alumnes.
Aprofitem per donar la
benvinguda a les noves
famílies que el setembre
s'incorporaran a l'escola.
Convidem a tothom que
participi en l'AMPA per ferla tots junts millor!

L’AMPA del
CEIP Bellpuig us
desitja bona
Festa Major
35
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Contes a la vora del foc
Tots els que treballem en
l'Educació Infantil sabem de la
importància dels contes com a
eina de treball i d'aprenentatge.
El conte ens ofereix un munt de
recursos, tant el que expliquem
als nens, com el que ells miren
en el racó dels contes. Amb ells,
aprenen a relacionar-se, comunicar-se, expressar emocions i
sensacions, enriqueixen el seu

36

vocabulari, desenvolupen la
imaginació i ... És evident que
un conte explicat per l'educadora sempre és més engrescador
per a un nen petit que mirar-ne
un d'imatges tot sol, però també
és important inculcar en els
nens i nenes, ja des de ben
petits, l'hàbit de gaudir dels
contes i, més endavant, de la
lectura.
Aquest mes de
febrer, al Roser,
vàrem poder gaudir de la compan-

yia de avis i àvies de diferents
alumnes que es van oferir a participar d'aquesta experiència:
explicar-los un conte. Molt
motivador oi?
Doncs bé, el Sr. Manel
Parra, avi de’n Pol i d’en Nil; la
Sra. Mercè Gorch, àvia de la
Lara; la Sra. Rosa Mª Sadurní,
vetlladora del matí, la
Sra. Lluïsa Pons àvia de la
Carla i el Sr. Daniel Vilamala,
avi de'n Dani molt entusiasmats van escenificar un conte.
Que bé que s'ho van preparar!
De ben segur
que per a tots
els nens i
nenes serà una experiència
inoblidable i
quin dubte hi
ha que per a
les
mestres
també.
Felicitats avis i
àvies per contribuir una
vegada més a
l'educació dels
vostres néts i
nétes, no solament des de
casa
sinó
també des de
l'escola i moltes gràcies a
tots!

Fotografies
dels avis
col.laboradors
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Festa de La Primavera al col·legi
Com és habitual, coincidint amb el dia de Sant
Jordi, l’escola celebra la seva Festa de la Primavera.
Aquesta consta de diferents activitats: els més
menuts van al parc de les Set Fonts a representar
la llegenda de Sant Jordi; d’altres es desplacen fins
a l’ermita del Patró a fer una ofrena floral.

A la tarda, tots els alumnes planten flors i participen a la lectura dels textos guanyadors i lliurament de premis del certamen literari dels Jocs
Florals que es duu a terme a la capella del
Col·legi.

A la capella, els guanyadors de les tres categories
(amor, pàtria i fe) llegeixen els contes o poemes i són
premiats amb un diploma i un llibre.

Alumnes de 1r d’ESO plantant flors al Pati d’Arbres,
amb motiu de la Festa de la Flor.

Al matí, els alumnes de 3r. a 6è. van fer una Ofrena
Floral a l´ermita de Sant Jordi, prop de Folgueroles.

Els més petits (de 3 a 7 anys) van anar a les Set Fonts
a representar la llegenda de Sant Jordi.

ANUNCIA’T A

Vilatorta

arribem a cada casa
37
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També aprenem fora de l’escola
Cada trimestre, els nens i nenes de l’escola duen a
terme una sortida cultural de caràcter pedagògic
per la geografia catalana. En aquest darrer trimestre s’ha anat a Barcelona (a visitar el zoo, la

Sagrada Família i el parc Güell), Santa Fe del
Montseny, Núria i Museu Industrial del Ter. A
més, els més grans han realitzat el seu desitjat viatge de fi d’estudis a Tarragona.

Els més petits sortint de veure l´actuació dels dofins
(vestits amb la samarreta que es va confeccionar per
l´ocasió) al zoo de Barcelona.

Escoltant atentament les explicacions del guia
davant del centre d´interpretació de la natura del
Parc del Montseny, abans d´anar a fer el recorregut
pel bosc.

Ben abrigats, però somrients, els nens i nenes de 3r.
i 4t. van pujar fins l´Alberg del Cim de l´Àguila.

Els alumnes de 5è. i 6è. treballant al laboratori del
Museu del Ter on van analitzar mostres del riu.

La comunitat educativa del col.legi El Roser,
desitja a tots els vilatortins una joiosa
Festa Major i unes
bones vacances d’estiu
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Sortida dels
alumnes de la
Llar d’Infants

Sortida dels
alumnes de
4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO gaudint del viatge de
fi de curs a Port Aventura.
El dimarts dia 18, els nens de la classe dels elefants
(2 anys), acompanyats per les seves professores,
van fer una sortida a peu a les “Quadres Arboix”
amb l´objectiu de continuar potenciant la descoberta de l'entorn de Sant Julià.
Allà els nens i nenes van gaudir d’allò més amb
els cavalls, donant-los menjar, raspallant-los i pintant les ungles dels ponis. Els qui van voler, van
poder-hi donar una volta al damunt. També ens
van ensenyar el remolc a on van els cavalls quan
viatgen, i fins i tot ens vàrem posar tots a dins!
El ferrer ens va fer una demostració de com es
fa “la manicura” al cavalls i ens va ensenyar les
eines que utilitza habitualment.
Va ser un matí ple d'emocions... i el més
important: no gaire lluny de l’escola!

Festa
Major
2010
Fes-la
teva!
39
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BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

•
•
•
•

Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

Parc de les Set Fonts

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

Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

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

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

30

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
40

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

Club de Futbol
Sant Julià

C.C. Calma
Sant Julià
El passat dia 6 de juny es va celebrar la 6ena marxa
BTT les Guilleries.
La sortida tingué lloc a 2/4 de 9 del matí a la zona
esportiva i van participar uns 200 ciclistes.
La marxa constava de tres recorreguts diferents de
20, 38 i 60 km. La majoria de participants es va decantar pel recorregut llarg de 60km.
Els ciclistes van començar la marxa enfilant-se direcció a Puigsec, Gorg de Llitons, Malafogassa,
Collsaplana, Pla de les Arenes, Espinelves, Sant Sadurní
i Coll de Portell. Tots ells van poder gaudir de l'entorn
del nostres camins i corriols.
Estem satisfets per l'èxit de participació en aquesta
edició, destacant una gran assistència de ciclistes del
nostre poble.
Agraïm l'ajuda de tots els col·laboradors que fan possible que aquesta marxa es pogui celebrar.

Les 24 hores de futbol sala aquest anya arriven a la XXVII edició, es faran el cap de setmana del dissabte 31 de juliol i el diumenge 1 d'agost. Aquest mateix cap de setmana
també organitzarem un torneig de Futbol-7
en categories Benjamí, Aleví i Infantil al
camp de futbol.
Aquest estiu també farem la 3ª edició del
torneig de Futbol-7 que començarà el dia
28 de juny. Les semifinals seran el dijous dia
22 de juliol i la final el dia 24 de juliol a les
21:00h i pel 3r i 4t lloc a les 20:00h.
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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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Entreteniments

Solució al concurs “D’on és
aquesta foto?” del número passat

La foto del concurs del número passat era el detall d'una de les finestres de la façana de Can
Batllic, a la plaça del Marquès de la Quadra, número 8.

Solució a
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema: Flors boscanes
blaves i violetes
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núm. 57
Festa Major’10
any XIX
III època

Vilatorta

revista de
Sant Julià
de Vilatorta
i Vilalleons

Vilatorta

revista de
Sant Julià
de Vilatorta
i Vilalleons

Vilatorta

núm. 57
Festa Major’10
any XIX
III època

Vilatorta

