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Jordi Moreta, Escola Municipal de Música,
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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. 49 - s'acaba el dia 29 d’octubre.

• 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
• Festa Major de Sant Julià de Vilatorta. Del 15 al 22 de juliol
• Festa Major de Vilalleons. 14 i 15 d'agost
• Festes de Sant Roc. 18 d'agost
• Festival de Cantonigròs. Del 19 al 22 de juliol, diverses famílies acolliran els participants del festival
• Festa del barri del Centre. Dia 8 de setembre
• Diada Nacional de Catalunya.11 de setembre. Actes commemoratius
• Torneig de futbol sala. Les nits del mes de juliol
• XXII 24 Hores de futbol sala. 28 i 29 de juliol
• Torneig de bàsquet. 31 d'agost i 1-2 de setembre
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Instalad
Sant Julià s.l.l.
Tel./Fax: 93 812 27 01
Polígon La Quintana
Carrer de la Indústria, 18
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Av. Montserrat, 31
Tel. 93 888 71 99
08504 Sant Julià de Vilatorta

estètica i massatges
Lídia
AQUEST ESTIU QUE LES
CAMES NO ET PARIN!
Ofertes en tractaments
reafirmants, anticel.lulítics i
per cames cansades
i mala circulació.
Paga 10 sessions i te’n regalem 2.
A partir de 20 € la sessió.
C. de Núria, 1 - 08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 83 70 - 629 54 47 10

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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Casa de la vila

Piscines Temporada 2007

El passat 16 de juny, va començar la temporada
de bany a les piscines municipals que s’allargarà
fins a mitjans de setembre. L’horari d’obertura al
públic és de les 10 del matí a 2/4 de 8 de la tarda
i el preu de les entrades és de 4 euros els dies laborables i 5 euros els dissabtes i festius. Els menors
de 3 anys, les persones majors de 65 anys empadronades i les persones amb minusvalia tenen
l’entrada gratuïta. El preu dels abonaments és el
següent:

Per a les persones empadronades
28 € per persona
Per a les persones no empadronades
50 € per persona
La venda dels abonaments es fa a les oficines de
l’Ajuntament i cal portar una fotografia, mida carnet, i una fotocòpia del DNI de totes les persones
interessades.

Obres a la plaça
de la farmàcia
El passat mes de maig es van iniciar les obres d’urbanització de la
plaça de la farmàcia, les obres realitzades han consistit en l’ampliació de la vorera i la pavimentació de la zona d’aparcament.

Obres de la
zona industrial
S’estan acabant les obres d’urbanització de la part restant del polígon la Quintana, així com la urbanització dels carrers, passar els
serveis i la jardineria.

Acabament de
les obres de
l’entorn del
pavelló
L’entorn del pavelló ha canviat per
complet, des del passat mes d’octubre que es va inaugurar el pavelló, no s’ha parat de treballar ni un
sol dia per millorar-ne l’entorn.
Les obres es van finalitzar a finals
del mes de maig.
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Casa de la vila

Subvencions atorgades a les Entitats
En el Ple de l’Ajuntament del passat dia 26 d’abril de 2007, es va aprovar l’atorgament de subvencions per al 2007 a les entitats municipals sense ànim de lucre, que ho van sol·licitar, i que es
detallen a continuació:
Entitat
Casal d’Avis
AMPA Ceip Bellpuig
APA Col·legi del Roser
Coral Cants i Rialles
Caramelles del Roser
Associació de Veïns del Carrer Sant Roc
Club de Futbol Sant Julià
Societat Ocellaire
Agrupació Sardanista
Club Tennis Sant Julià
Club Esportiu Vilatorta
Vilatorta Teatre
Associació de veïns de la Font d’en Titus
AMPA Llar d’infants Patuleia
Associació de veïns de Vilalleons
Associació de veïns del Perer
Esplai Serrallonga
BTT Vilalleons-Puig-l’agulla
Escuderia Osona
Bici Trial

Import concedit
800,00 €
600,00 €
400,00 €
500,00 €
400,00 €
400,00 €
2.100,00 €
300,00 €
1.500,00 €
732,07 €
1.200,00 €
300.00 €
500,00 €
450,00 €
400,00 €
400,00 €
300,00 €
400,00 €
1.900,00 €
300,00 €

Estiu Set Fonts
L'onzena edició del cicle Estiu Set Fonts compta amb una programació de 6 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 hi desfilaran els següents grups:
Dia 6 de juliol: CAFÈ TRIO. Músiques variades d'orquestra
Dia 13 de juliol: MAR I VENT. Havaneres

MAITE CAPARRÓS. Tangos
Dia 3 d'agost: ANGELITOS NEGROS. Música cubana
Dia 10 d'agost: RANDELLAIRES. Música tradicional del Ripollès
Dia 17 d'agost: JAZZ DINS LA PELL. Música swing i bossa nova
Dia 27 de juliol:
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Totes les actuacions començaran a les 10 de la nit i l’entrada és gratuïta.

PERE MORERA
Pintura decorativa
Pintura industrial
Façanes
Lacats
Vernissos
Taller: C. Indústria, 24
Polígon Industrial La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta

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

Domicili: C. de la Mercè, 47
08504 Sant Julià de Vilatorta
Telèfon 93 888 76 58
moreramir@yahoo.es

Marta Pagespetit
administradora
C. Verge de Montserrat, 24
St. Julià de Vilatorta
08504 BCN
Tel. 93 888 82 32
Fax. 93 888 83 34

ANUNCIA’T A

Vi l a t o r t a
arribem a cada casa
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FUNDADA L’ANY 1842

Plaça del Marquès de la Quadra, 6
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 76 20

AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
MINORISTA DE CARN
FRESCA I DERIVATS: 698-XA-1

C. Montseny, 3 - Tel 93 812 22 93
08519 FOLGUEROLES

ANUNCIA’T A

a
t
r
o
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l
i
V
arribem a cada casa
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• 30 anys d’experiència al vostre servei
• Cuidem el vostre cabell
• Núvies i comunions
• Especialistes en tractaments capil·lars,
picors, caspes, alopècia…
• Anàlisis gratuïtes
C. Núria, 8 - Tel. 93 812 20 82
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
C. St. Just, 2 c - Tel. 93 885 05 60
08500 VIC

Poble

16è Concurs de Pintura ràpida

l dia 15 d’abril, va tenir lloc la celebració del 16è
Concurs de Pintura Ràpida de Sant Julià de
Vilatorta, convocat per l’Ajuntament i l’Escola de
Dibuix i Pintura. Els pintors premiats en aquesta
edició han estat els següents:

Els premis juvenils i infantils, van consistir en lots
de pintura, cedits per la firma comercial “Pintur”
i van ser atorgats als concursants següents:

1er Premi: valorat en 900€, patrocinat per
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per
XAVIER GABRIEL.

2n Premi Juvenil: a EDUARD ALBÓ.

2on Premi: valorat en 800€, patrocinat per la
Diputació de Barcelona, per NARCÍS MENCIÓ.

1er Premi Juvenil: a AIDA MAURI.

Els premis infantils, en diferents modalitats,
segons l’edat, han estat per als participants
següents, tots ells del municipi.
Categoria A: ADRIÀ CORDERROURA

3er Premi: valorat en 400€, patrocinat per
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per
ANTONI MARISCAL.

Categoria B: JUDIT MOTOS
Categoria C: ELISENDA GUÀRDIA

4rt Premi a la innovació artística: valorat en
400€, patrocinat per l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta, per SEBASTIÀ MAURI.
Premi Caixa de Manlleu, valorat en 300€, per
FRANCESC PÜELL.
Premi Especial Aquarel·la: valorat en 300€,
patrocinat per “La Caixa”, per ORIOL OLIVER.

A més dels premis atorgats, a tots als inscrits, juvenils i infantils, se’ls va obsequiar amb lots de
regals, gentilesa de “La Caixa” i Caixa de Manlleu.
Així mateix, a tots els concursants els hi va ser lliurat com a record, una peça de terrissa.

Josep Trilla
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Poble

24a Caminada Popular de les Guilleries
El passat 20 de maig es va fer la XXIV Caminada Popular de les
Guilleries. Que va comptar amb la participació de 600 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 Cànoves, Serrat Rodó, Coll de Palomeres,
Camí de l’Espluga, Can Gall Torrents del Prat, Casilla de Romagats, la
font de la Riera, el Castell i l’arribada al parc de les Set Fonts. Hi havia
sis punts de control on els participants es van poder proveir de iogurts,
batuts, galetes, taronges, aigua, a més de l’esmorzar a base d’entrepans
de botifarra o cansalada. El temps hi va acompanyar i tots els participants van ser obsequiats amb la primera peça de la nova col·lecció de
salseres. Entre tots els participants es va fer un sorteig de diversos objectes i regals de promoció cedits per diverses cases col·laboradores.

Festes de Vilalleons
Mongetada
Dijous 26 de juliol
• A les 9 del vespre:
MONGETADA POPULAR
i actuació de màgia

Diumenge dia 12 d'agost
• A 2/4 de 12 del matí: REPIC DE CAMPANES
Durant tota la setmana hi haurà una exposició
de fotos antigues del Poble a l'antic Ajuntament.
- Organitzat per l’associació de veïns -

Festa Major
Dimarts dia 14 d'agost
• A 2/4 d'11 de la nit:
GRAN BALL
amb MILONGA DUET

Dimecres dia 15 d'agost
• A les 9 del matí: TORNEIG DE BOTXES
• A 3/4 d’11 del matí: OFICI SOLEMNE
a l’església de Santa Maria de Vilalleons
• A 2/4 de 12 del matí: ANIMACIÓ
INFANTIL amb PICA PICAROL
• A les 6 de la tarda:
BALLADA DE SARDANES amb la cobla
JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT
• A les 8 del vespre:
CANTADA D’HAVANERES
amb MORALLA (hi haurà rom cremat).
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Poble

Associació de famílies
acollidores Festival Cantonigròs

Ei, pisciners i piscineres,
ja comença l’estiu!!!
I ENS HO HEM DE PASSAR D’ALLÒ MÉS BÉ...
Esteu preparats per a gaudir de les pisci-novetats més pisci-novedoses ?
Aquesta temporada gaudirem d’ entre d’altres Pisci-sorpreses
del Pisci-fitness i de
la Pisci-astronomia,
i també gaudirem dels ja per vosaltres
coneguts: Pisci-Contes,
Pisci-Jocs de Taula,
Pisci-Campionat de Futbolí,
Pisci-Llibres de 2a mà,
Pisci-concurs de dibuix, Pisci-premsa,
Pisci-gincana, Pisci-Sortejos...
US HI ESPEREM !!!
EL PISCI-BAR
(Piscines Municipals
de Sant Julià de Vilatorta)
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Poble

Homenatge a la Vellesa

El passat dia 24 de juny, es va
celebrar la XII Edició de
l’Homenatge a la Vellesa, dedicada a les persones del municipi
que hagin complert els 80 anys.
La festa va ser organitzada per
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l’Aula de Cultura, mitjançant
l’Ajuntament i la Caixa de
Manlleu. Els actes programats
van començar amb la recepció i
benvinguda dels avis i acompanyants, una missa a la

Parròquia, un dinar de germanor al Saló Catalunya amb una
sobretaula amenitzada per l’actuació musical de la cantant
Mone i el repartiment d’obsequis de record de la diada.

La Flama del
Canigó

Resultat de les
Eleccions Municipals

Com cada any, es va donar la
benvinguda de la Flama del
Canigó a la carretera de Sant
Marc per dur la Flama a
Vilalleons i seguidament a Sant
Julià per poder encendre les
fogueres de Sant Joan.

El passat dia 27 de maig van tenir lloc les eleccions municipals, les
quals, van donar el resultat següent:
CiU: 768
Cens: 2.225
ERC: 461
Votants: 1598
Independents: 268
Participació: 71,82%
PSC: 28
Vots blancs: 67
Vots nuls: 6

La revista Vilatorta posa l'espai Poble a disposició de tothom que vulgui fer un comunicat, expressar una opinió, una crítica, comentar la fotografia d'un esdeveniment social, anunciar un acte públic, etc. Només cal que aquestes gasetilles siguin respectuoses 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: vilatorta@mailcat.org

Poble - Opinió
Carmes, Carmetes, Carmelites, Ma. Carmes…
Us recordem que tornem a celebrar la nostra
festa, el divendres 13 de juliol.
Per confirmar la vostra assistència ho heu

de fer saber a la M. Carme de la Drogueria o
a la M. Carme del Bar Núria. Us hi esperem
a totes!

Per tots/es els qui el 2007 celebreu els 40 anys
Vols recordar vells temps? Vols trobar-te amb aquells
que vas compartir l’infantesa? Vols saber dels que van
ser els teus amics i companys durant molt temps?
Si has bufat una espelma com aquesta o estas a
punt de fer-ho, si ets del 67 vine a sopar amb nosaltres.
La trobada la volem fer el 28 de setembre, apuntat
trucant a un dels telèfons, si te’ns fotografies de l’època ens ho fas saber.
Joan Creus 93 812 23 64
Montse Sala 649 38 33 20
Xevi Martínez 670 24 77 53

El grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta volem donar les gràcies a tots els vilatortins i vilatortines que el passat 27 de maig van manifestar-se a les urnes i van
renovar-nos la confiança per seguir treballant pel nostre poble
durant quatre anys més.
Agraïts
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Itineraris
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Itineraris

Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
9- PUIG-L’AGULLA

Itinerari: Set Fonts - Castell de Bellpuig - Camí
de la Carena - Puig-l’agulla - Creu de Montagut 3 termes - La Roca Taradell - Penedes - Saladeures
- L’Omeda - La Sauleda - La Quintana - Set Fonts
Dificultat: baixa - mitja - Temps: 4h 16’ a peu Distància: 17 km - Desnivell: 200 m acumulats
- Època de l’any: Primavera - Tardor Aconsellable: A peu o BTT (algun tram tècnic).
DESCRIPCIÓ:
0:00-0,0 km-576m Set Fonts: pugem per la
Glorieta i agafem el GR cap al castell de Bellpuig.
0:10-0,70 km-628m Castell de Bellpuig: continuem pel GR, seguint el camí de la carena.
1:30-6,00 km-743m Puig-l’agulla: just abans
d’arribar al restaurant girem a mà esquerra per
una trialera de pujada.
1:34-6’30 km-810m Creu de Muntagut: baixem
per la vessant sud de la creu per una trialera.
1:37-6,50 km-765m Pista ampla: seguim per
l’esquerra on trobem marques del GR.
1:51-7,40 km-755m Els tres termes: deixem el
GR i continuem per una pista ampla a mà dreta.
2:13-8,90 km-725m Urbanització La Roca
(Taradell): agafem una pista de baixada a la dreta
de la casa, continua en un corriol que passa per
darrera les cases de la urbanització.
2:22-9,50 km-686m Carrer Sant Segimon:
seguim per la dreta 20 metres, trobem un pal de
telèfons on baixem per un corriol pedregós a la
dreta.
2:37-10,50 km-653m Cruïlla: agafem una pista

ampla a mà esquerra. Al cap de 300m girem a la
dreta per un camí de baixada.
2:48-11,20 km-595m Penedes: baixem per la
pista i a 100 m girem a mà dreta, seguim 90m i
deixem pista de pujada per agafar un corriol a mà
esquerra (zona de Biorama).
2:55-11,70 km-589m Granja de porcs: a mà
dreta, baixem per la pista asfaltada i a 50 m girem
a mà dreta continuant per una pista.
3:04-12,30 km-590m Camí: de baixada a l’esquerra on hi ha una esquena d’ase per evitar pas
dels cotxes.
3:09-12,60 km-574m Pantà de Saladeures: travessem per la presa (compte!), i pugem a la dreta
per un corriol.
3:15-13,00 km-585m Pista ampla a la dreta:
després de 200m girem a l’esquerra per un revolt
molt marcat i seguim pel camí principal.
3:42-14,80 km-578m L’Omeda: passem pel costat d’una bassa que hi ha a la dreta en sentit cap
un bosquet de pins però no hi arribem.
3:50-15,35 km-568m Can Goulas: després de la
casa seguim per la dreta, travessem l’Eix (C-25)
per un pont i arribem a la Sauleda.
4:04-16,25 km-570m La Sauleda: girem a l’esquerra, després a la dreta, passem per davant del
Tei en sentit al polígon de Sant Julià. Per la
Quintana i seguim a l’esquerra de la carretera.
4:16-17,05 km-576m Les Set Fonts: fi de la ruta.
Fusterpuig
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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. Industria, 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
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C/ Indústria, 17 - Políg. “La Quintana”
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 71 86

Entreteniments
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Per Concep Tort
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Concurs “D’on és aquesta foto?”

Aquestes xemeneies pertanyen a una casa que té a veure amb una fruita.
Si sabeu el lloc podeu GUANYAR UNA PLATA DE PASTES DE REBOSTERIA.
Podeu deixar la resposta a la bústia de l’Ajuntament, fins a les 3 del migdia del divendres 20 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 de rebosteria per gentilesa de la
Pastisseria Crossandra.
El sorteig es farà el mateix divendres dia 20, després del concurs d’allioli a la plaça de Catalunya.


Butlleta per a participar al concurs
Resposta:
Les xemeneies pertanyen a

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

Dades del concursant:
Nom i cognoms
Adreça

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

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

Telèfon

Edat

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

............................................
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

El racó dels ocells
No us ho he explicat mai allò de…

la globalització

S

i us hi fixeu bé, de tan en tan, el nostre vocabulari incorpora nous mots o expressions, que
podríem dir que estant de moda. N’hi ha de
més frívoles o col·loquials “... no em ratllis” “...que se’m
tires” “, n’hi ha de tècniques”, “si, tinc ABS, ADSL...” i
n’hi ha de culturals com... sostenibilitat o globalització. A propòsit d’aquesta, al diccionari hi diu:
GLOBALITZACIÓ: És un canvi social basat en
l’increment de la interconnexió entre diferents
societats / S’utilitza sovint per referir-se a una sèrie
de tendències que s’han fet evidents a la segona
meitat del segle XX entre els països del primer món
(font www.ca.wikipedia.org).
En un món sense distàncies, amb avions que
creuen el cel i vaixells que travessen els oceans, i que
porten dintre els seus ventres metàl·lics milers de mercaderies diverses. Així com també l’intercanvi de persones i cultura és imparable. El nostre ecosistema
també s’ha vist afectat. Ara fa més de trenta anys van
arribar a les botigues d’animals de Barcelona uns ocells
que provenien de Sud-Amèrica, les cotorres argentines o de pit gris (Myopsitta Monachus). Allà és una
espècie comuna i nombrosa. Abasta des d’Argentina,
Brasil, i bona part de Bolívia. Aquí era una novetat,
genèricament en dèiem “Lloros” o periquitos tropicals.
Són molt vistoses, de verds llampants, d’uns 30 cm de
llargada, molt sociables, i a les gàbies tenien un punt
d’exotisme que les feia molt atractives i per conseqüència vendibles. Algunes es van escapar per descuit
dels propietaris o per manca de seguretat en les gàbies,
ja que són unes aus molt hàbils capaces d’obrir la
porta de la gàbia si el mecanisme és molt primari i
d’altres casos per cansament dels propietaris igual que
passa amb els gossos (el procés d’abandonament encara és mes fàcil, només has d’obrir la porta...). Poc a
poc han trobat al litoral Barceloní un punt idoni per
la seva procreació. Un clima benèvol, sense depredadors naturals, vegetació perfecta per les nombroses
colònies que formen quan crien a les capçades de les
palmeres, es poden reunir 20 o 30 exemplars en uns
macronius en els quals hi ha uns petits túnels sense
connexió, acabats en uns espais on dipositen els ous.
La seva alimentació, dàtils, fruits, brots d’arbres,
arbustos urbans, pa, llavors per als coloms, etc... és
molt diversa. En aquests moments tenim una colònia
molt important i segueix en expansió. Ho il·lustraré
amb tres anècdotes viscudes per mi mateix.
AGRESSIVITAT: Diagonal / Francesc Macià 17,00h.
Àmplia vorera. Una dotzena de cotorres estant esquarterant un colom amb un acarnissament, més propi
dels voltors o espècies carronyaires que no pas de les

aparentment sociables cotorres. Em va semblar que
el colom havia comès l’error d’abeurar-se en un bassal proper, que deuria formar part del territori que
elles dominaven, ja que són molt territorialistes. O
que no fos un colom malalt i com els pollastres a
pagès els altres el picotegen fins a eliminar-lo.
VELOCITAT: Desprès d’un dia esgotador entre el
trànsit de Barcelona, tinc l’hàbit adquirit de quan
surto en l’últim semàfor de mirar l’hora, fer un petit
repàs als senyals del tablier, posar-me bé el cinturó,
etc... i amb la finestra oberta miro l’horitzó i veig
amb agradable sorpresa meva que un ocell vola 5 o
6m per sobre del meu vehicle a l’altra banda de la
carretera portant la mateixa direcció que jo. En veure
la silueta m’hi vaig fixar i ràpidament vaig identificar-la com una cotorra Argentina. Miro el velocímetre i anava 75 km per hora. Durant 200 m anàvem
paral·lels i poc a poc va anar derivant a la dreta del
cotxe fins que la vaig perdre. És una velocitat important, però força comuna en el món dels ocells, ignoro si la poden sostenir molta estona.
EXPANSIÓ: quarts de set del matí d’un dia de juny.
Estava escoltant amagat entre la vegetació del bosc
de Puigsec (Sant Julià) les redoblades dels pinsans
que aquella hora són especialment intenses. Una
cridòria similar però més aguda, als crits que fan les
garses (rac-rac-rac-raaac...rac), quan es barallen o
s’empaiten, em va cridar l’atenció, i vaig veure una
cotorra Argentina travessant aquell tros de bosc a
una alçada considerable i a gran velocitat direcció llevant. Les conec molt bé, i vaig quedar sorprès. Què
hi fa una cotorra tant lluny de Barcelona? O era
d’una gàbia escapada de la nostra zona o era un
exemplar errant buscant nous territoris on continuar
creixent. Sé que una flor no fa primavera, ni dues
estiu! Però no deixa de sorprendre’m aquest incipient
trencament de l’equilibri ecològic que jo he volgut
vincular a la globalització.
Carles Güell i Ausió - transgue2@terra.es
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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
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Distribuidors 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

Festival Cantonigròs

25è aniversari
Festival internacional de música
i dansa de cantonigròs
Han passat 25 anys des que una persona resident
al poble de Cantonigròs, el senyor Josep Maria
Busquets, involucrat dins el mon de la música i amb
grans dots d’organització, inicià amb alguns
col·laboradors aquestes trobades de grups corals i de
dansa popular, trobades que van donar pas al
Festival de prestigi internacional tal com el coneixem avui.
Per tal de portar a terme l’organització d’un esdeveniment d’aquesta categoria, s’han hagut d’afrontar
diferents reptes, un dels quals, i no el menys complicat, és el d’allotjar l’elevat nombre de participants
al llarg dels dies que dura el Festival. Els organitzadors van tenir la idea d’involucrar en l’esdeveniment
als habitants de Cantonigròs i dels diversos pobles
veïns que s’hi volguessin afegir, de manera que cada
ú acollís a petits grups de participants a llur casa.
La idea va assolir un èxit immediat i una resposta popular ben positiva, i al llarg dels anys aquesta
ha estat la manera de resoldre el repte d’allotjar els
centenars de participants que cada any prenen part
al Festival. El nostre poble de Sant Julià de Vilatorta,
fent-se ressò d’aquesta iniciativa, ha esdevingut
també un dels pobles acollidors.
En base a una proposta dels organitzadors del
Festival, l’any 2000 el meu marit i jo, residents a
Sant Julià de feia poc, vam acceptar la responsabilitat d’organitzar aquest acolliment al poble, buscant
famílies disposades a oferir als participants el caliu
d’una llar durant els quatre dies que dura el Festival.

El primer any vam ésser quatre famílies les que vam
acollir catorze veneçolans, joves integrants d’un
grup de dansa a Caracas, gent animada i tremendament divertida. Des d’aquella data cada any han
anat augmentant el nombre de famílies acollidores,
fins a arribar a les 13 que aquest darrer juliol de
2006 hem acollit 41 participants romanesos. All
llarg d’aquests sis anys han passat, doncs, per les
nostres llars, dues vegades els veneçolans -que van
repetir-, polonesos, canadencs, eslovens i finalment
romanesos.
Per part nostra, i estic segura de no equivocar-me
si dic que també per a totes les famílies que han participat en aquest acolliment, l’experiència de poder
compartir uns dies amb gent d’altres països oferintlos la nostra llar, ha estat molt enriquidora i s’han
creat llaços d’amistat que en molts casos encara perduren, amb invitacions cordials de visitar els respectius països, per descomptat amb oferiment d’estada
a les seves llars. Però per sobre de tot hi ha la satisfacció de comprovar que som capaços d’unir els
nostres esforços per col·laborar en aquesta activitat,
acollint gent de tant diversa procedència, tant dispersa però a la vegada tant igual, units pel seu amor
a la música en una forma o altre.
Ens agradaria que us sentíssiu tots convidats a
participar als diferents actes de la celebració d’aquest 25è aniversari del Festival, a celebrar els dies
19,20,21 i 22 de juliol ja sigui com a acollidors,
com a col·laboradors o com a visitants.

Si desitgeu més informació,
serviu-vos trucar als membres de l’Associació AFA FIMC SJV
(Associació Famílies Acollidores al Festival Internacional de Música de Cantonigròs de
Sant Julià de Vilatorta) als telèfons següents:
- 93.812.21.22 - 678945875

Josep Anton MIQUEL- Maria Creu GRASES

- 93.888.73.78 -

Margarida SOLÀ- Francesc GASCÓ

- 93.812.21.04 -

Imma GENERÓ- Pere RIERA
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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
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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

Festa Major
Dissabte 14 de juliol
• A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça de Catalunya:
APLEC DE FESTA MAJOR
SARDANES amb les Cobles
LLUÏSOS i LA JOVENÍVOLA
D’AGRAMUNT

Diumenge 15 de juliol
• A les 9 del matí, a la plaça de l’Ajuntament
TROBADA DE MOTOS ANTIGUES
• A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya
PREGÓ DE FESTA MAJOR
• A les 7 de la tarda, a l’aula de Cultura, inauguració de la 47a EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA D’ARTISTES LOCALS

XII 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.

2007
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Festa Major
Dilluns 16 de juliol

Dimecres 18 de juliol

• A les 7 de la tarda, al parc de les Set Fonts
ANIMACIÓ INFANTIL amb
RATATAPLAM

• A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça de
Catalunya PARTITS DE BÀSQUET
BENJAMÍ I ALEVÍ

• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya
CONYA MUSICAL amb
PASTORETS ROCK

• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya
CINEMA A LA FRESCA projecció de la
pel·lícula “PEQUEÑA MISS SINSHINE”

Dimarts 17 de juliol
• A 2/4 de 8 de la tarda, al Parc de les 7 Fonts
PALLASSOS I TITELLES amb DANDY
CLOW
• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya
TEATRE MÒBIL

Dijous 19 de juliol
• A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de
Catalunya CURSA D’ORIENTACIÓ
• A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de Catalunya
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA a càrrec
del GIMNÀS MUNICIPAL

Carrilet
Durant el dissabte dia 21 i diumenge dia 22, es faran passejades pel poble amb
CARRILET. Sortida i arribada a la plaça de l’Ajuntament. De 10 a 2 del migdia i de 4 a
8 de la tarda.
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Festa Major
Dissabte 21 de juliol

Divendres 20
de juliol
• A les 8 del vespre,a la plaça de Catalunya
XII CONCURS D’ALLIOLI
• A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya
SOPAR POPULAR
• A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de Catalunya
CORREFOC a càrrec dels TRONATS
• A les 11 de la nit, a la Plaça de Catalunya
BALL amb DUETTO
• A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts
3ª ATROPINA - FESTA JOVE

• De 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre,
CARRILET 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, al carrer de Sant Roc
(zona esportiva)
FESTA DE L’ESCUMA
• A les 5 de la tarda, al parc de les Set Fonts
AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla
MONTGRINS

Correfoc
Itinerari: carrer de l’Església, plaça de l’Església, carrer Rector Roca, carrers del
Campanar, Plaça Major, carrer del Pont, plaça de l’Ajuntament, carrer Sant Roc, avinguda Jaume Balmes i carrer dels Marquesos de Vilallonga.
Consells pels participants al correfoc
• Cal protegir amb cartons les vidrieres de les plantes baixes dels carrers que 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.

2007
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Festa Major
• A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya
CONCERT amb l’ORQUESTRA
MONTGRINS

• De 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre,
CARRILET sortida i arribada a la plaça de
l’Ajuntament

• A les 11 de la nit, a la plaça de Catalunya
BALL DE GALA amb l’ORQUESTRA
MONTGRINS

• A les 11 del matí, a la Plaça de Catalunya,
ambient escocès amb
MACKENCY’S

• A les 11 de la nit, al parc de les Set Fonts
CONCERT JOVE amb els grups:
L’ÚLTIM RECURS, MÍNIM ATAC,
KATARRAMA, DEMENCIALS I
MONO DE CHOCOLATE

• A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial
OFICI SOLEMNE

Diumenge 22 de juliol

• A partir de les 5 de la tarda, al passeig del
carrer de Sant Roc
LUDOTECA FAMILIAR
• A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya
FI DE FESTA MAJOR amb PEP SALA

• A les 10 del matí, a la Plaça de Catalunya
TROBADA DE PUNTAIRES

Sopar popular
• Ja podeu adquirir els tiquets del sopar fins el dimarts 17 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 5 euros per tiquet.
• Cal dur-se la taula, les cadires i els coberts.
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Escola municipal de música
A mitjans del mes d’abril vam participar a les caramelles del poble passejant-nos pels nostres carrers
cantant cançons de la diada. Al final del recorregut ens vam trobar amb els Caramellaires del
Roser a l’església i vam interpretar, juntament
amb la coral Cants i Rialles la sardana “Som
Vilatortins”. Després, per acabar, vam anar tots
davant de l’Ajuntament. També vam cantar al
concurs de caramelles i vam disfrutar junts d’aquesta festa tan apreciada per tots.
A finals del mes de juny l’Escola de Música va
finalitzar el curs. Per celebrar-ho conjuntament
vam realitzar, com cada any, el concert de final de
curs. En aquesta ocasió es va fer un concert una
mica diferent. Tots els nens de l’escola van interpretar la cantata “Rebel·lió a la cuina” acompanyats per al piano, uns narradors i la percussió
d’uns quants estris de cuina. A més, va haver-hi
actuacions conjuntes entre els alumnes i la cloenda del concert amb els alumnes del curs de gralla.
Ens vam acomiadar fins el setembre vinent,
quan l’escola tornarà a encetar un nou curs amb
noves propostes i activitats. El període de matriculació pel curs vinent serà del 27 d’agost al 7 de
setembre a les oficines de l’Ajuntament. Com
cada any, l’escola vol oferir algun instrument nou.
Per això, s’accepten propostes dels possibles interessats.
Com cada any, des de l’Escola de Música es
participa a la Festa Major organitzant l’actuació
d’un grup d’animació infantil. En aquest cas, veurem actuar Ratataplam. Serà el dilluns 16 de juliol
al Parc de les 7 Fonts. Us hi esperem a tots per
passar-ho bé.
Així doncs, l’Escola de Música us desitja un
bon estiu i us espera el curs vinent.

Escola municipal de música

Matrícula
Curs 2006 - 2007
• INICIACIÓ i PRELIMINAR
de 3 a 6 anys
• LLENGUATGE MUSICAL
a partir de 6 anys
• LLENGUATGE MUSICAL
per a adults
• CANT CORAL
• MÚSICA DE CAMBRA
• INSTRUMENTS
· Violí
· Trompeta
· Guitarra · Cant
· Piano
· Altres (segons demanda)

INSCRIPCIONS
A L’AJUNTAMENT
del 3 al 7 de setembre
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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
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Josep Puig i Cunyer

110 anys de cultura i tasca social
El dia 31 d’octubre de 1992 es va
commemorar al Col·legi del
Roser el centenari de la mort de
Josep Puig i Cunyer, l’inspirador
de la fundació que porta el seu
nom i del qual l’obra cabdal ha
estat i segueix essent el col·legi.
En el marc d’aquesta commemoració el meu pare, Marcel·lí
Moreta, nascut a Sant Julià i
antic alumne del Col·legi, i llavors president d’honor de la seva
Agrupació, va pronunciar un
parlament en què el nucli principal va tenir dos vessants. D’una

banda, la fundació, el seu inspirador i els seus patrons; de l’altra, el
Col·legi, la Comunitat religiosa,
els fills de la Sagrada Família, que
durant 95 anys el va regir,
l’Agrupació d’Antics Alumnes, i
la nova gestió, que ja fa 17 anys
que l’administra, sense oblidar al
professorat que al llarg de tants
anys ha impartit unes classes,
més ben dit, que ha fet una tasca
educativa que constitueix una
formació autènticament integral.
Enguany, que es compleixen
110anys de la Fundació del

Col·legi, creiem que és el
moment adequat per tributar un
homenatge a tots aquells que han
contribuït en la seva fundació i
en la seva permanència reproduint en la revista “Vilatorta”
aquelles paraules de fa 15 anys, i
amb més raó si tenim present que
la commemoració del centenari
no va poder-se fer de la manera
que tots hauríem desitjat per l’estat de salut molt precari ja que
era el president de la fundació,
Emili Bofill.
Jordi Moreta

Acte de commemoració del centenari de la mort de Josep Puig i Cunyer
Parlament del senyor Marcel·lí Moreta, ex-alumne del Col·legi, pronunciat a la sal d’actes del
Col·legi Verge del Roser, el dia 31 d’octubre.
Senyor president del Patronat, il·lustríssimes
autoritats, senyores i senyors,
Un dia del mes de setembre de 1892, morí, aquí,
a Sant Julià de Vilatorta, Josep Puig i Cunyer. Hi ha
poca documentació sobre la seva vida. Sens dubte, el
que més ens pot donar una pista és el discurs que
l’any 1904 pronuncià l’aleshores President del
Patronat de la Fundació, Josep Bofill i Pitxot, en la
inauguració de la capella del Roser construïda a l’ala
dreta d’aquest Col·legi.
Puig i Cunyer havia nascut a Breda el març del
1828, de pares terrissaires. És curiós. Poble de terrissaires el de la seva naixença i també Sant Julià de les
Olles, per l’abundància d’artesans dedicats a la
terrissa. En la meva infància, n’hi havia un bon
nombre que la treballaven acuradament i que de l’ofici n’havien fet un art. Cabalment, en la història de
l’artesania catalana, s’esmenta com a personatge
rellevant un vilatà santjulianenc, l’Andreu
Folgarolas i Rosaura, nascut l’any 1839 i que morí
el 1913 a la ciutat de Vic. Excel·lent figurista, la iconografia del qual omplí la Plana de Vic i contrades.
Una bona part de la imatgeria del pessebrisme a
Catalunya té el seu origen en les seves creacions,
així, el caçador, el pescador, el llaurador, el segador,
la bugadera, la filadora, l’espardenyer, l’escloper, el

sabater, la matança del porc. Produí, a més, gran
quantitat de magnífica imatgeria religiosa, de la
qual en quedem, encara, algunes mostres en edificis
vigatans.
Perdoneu aquest incís, que potser té poca relació
amb la commemoració que ens ha dut aquí, però
que m’ha semblat que no era injust, ni inoportú
al·ludir a una figura local que ha passat a les històries de l’art de Catalunya. I seguim l’itinerari Puig i
Cunyer. En realitat haig d’insistir en el text del senyor Josep Bofill i Pitxot. Molt jove es traslladà a
Madrid, que no deixava de ser arriscada aventura, i
on previ les vicissituds a què es veu abocada qualsevol persona que, partint de zero, es proposi superar
el seu propi medi i emprendre l’atzarós camí que el
pugui conduir a un triomf, aconseguí convertir-se
en comerciant de gran volada. Diu Bofill i Pitxot:
“no us puc presentar el biografiat com un home
eminentíssim en cap de les esferes del saber, ni que
hagi portat a terme gaires empreses d’aquelles que
pertanyen al domini públic; al contrari, sembla que
durant la seva vida havia fet el possible perquè
ningú s’ocupés d’ell i això fa la meva tasca més difícil. Els mèrits que ell tingui, els haig d’anar traient
de l’estudi dels seus fets, i que pel mateix propòsit
seu que no traslluíssim són de més mal trobar. La
seva vida és com la dels blats, que després d’estar
molt temps amagats sota terra i d’evolucionar al
principi amb molta lentitud, tot d’un plegat s’esti-
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Josep Puig i Cunyer
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ren, floreixen, germinen, i s’assequen, donant tot
el rendiment després de morts”.
Aquestes paraules crec que dibuixen amb nitidesa la singular personalitat de Puig i Cunyer.
Modest, entregat i il·lusionat totalment en la
vida del treball, sense cap mena d’ambició de
notorietat, però profundament unit a l’ideal de
contribuir, silenciosament, amb els seus esforços
i sacrificis, a la prosperitat del país i a la projecció d’una societat socialment justa. Simplement,
l’acció d’un home bo.
El senyor Bofill i Pitxot, en el seu discurs es
preguntava quins podien ser els mèrits que decidien Puig i Cunyer a sortir del seu terrer i traslladar-se a Madrid. “Haig de suposar – diu – que
el decidí el medi ambient; en efecte, es trobava a
Barcelona els anys 43 i 44, durant el temps de la
regència del Duc de la Victòria, època en què tot
Espanya estava en moviment, sota les convulsions de les lluites entre lliberals i moderats, carlins i republicans”. Certament, el malestar era
general, però a Barcelona, primordialment. El
procés d’industrialització que s’havia iniciat
comportava inevitables lluites socials. No feia
pas gaire que en una de les revoltes havia estat
cremada una fàbrica, la dels Bonaplata i
Vilaregut, com a protesta per determinades
innovacions en la seva maquinària. Uns grups
consideraren que aquelles millores tècniques, en
el cas d’entendre’s, podrien abocar a un ampli
atur obrer. És una explicació. I també que en els
temps d’agitació proliferen les emigracions.
D’altres se’n produïren. Recordem que un altre
català que esdevingué il·lustre també se n’anà a
Madrid. Em refereixo a Gaspar Remisa, fill
igualment de la Plana de Vic, concretament de
Sant Hipòlit de Voltregà, que exercí de banquer
i que en la seva nòmina figurava Bonaventura
Carles Aribau, autor de la famosa “Oda a la
Pàtria”, poesia que significà l’inici del
Romanticisme a Catalunya i de la nostra
Renaixença.
Puig i Cunyer romangué a Madrid una trentena d’anys. “Als 25 o 30 anys de treballar, ha
aconseguit reunir una gran fortuna –ens recorda
Bofill i Pitxot- adquirint tots els drets que dóna
una posició social, però no oblidava que aquests
drets porten en si obligacions, de les que, cas de
compliment havia de donar-se compte a Déu, ja
que no als homes, obligacions que consisteixen
en l’exercici de la caritat i que ell les complia; res
ho prova tant com un edifici de la Junta

Municipal de Beneficència de Madrid, 1 de desembre
de 1866, expedint-li un diploma pels seus esforços a
favor dels malalts i pobres desvalguts, únic títol que se
li troba”.
L’any 1881 liquida els seus negocis i es retira a
Barcelona. Comença una nova etapa en la seva vida, i
realitza a bastament el que fou el seu gran ideal: profunditzar en el sentit humaníssim de la vida i projectarla – en obres – sobre la terra que l’havia vist néixer,
també on havia nascut i on havia de morir.
Molt li deu al poble de Sant Julià de Vilatorta. Creia
en la bondat de l’almoina que, en molts casos, és
necessària i exemplar. Però també creia i preferentment,
en la justa distribució de la riquesa, a través de la creació de llocs de treball dignament remunerats. A aquesta manera de pensar, diu Bofill, “es neguen totes les
construccions i obres empreses en aquesta població, per
donar treball, als jornalers especialment, les llargues
temporades d’hivern; i així va començar la formació
d’aquesta colònia estiuenca que tants beneficis ha
reportat al poble de Sant Julià”. Recordo, són paraules
de 1904, encara vives, ara, el 1992. Era, però més
ambiciós. “Ell madurava un projecte, feia molts anys
que sembla que el preocupava de debò i consistia en
fundar una institució de caràcter benèfic i al mateix
temps docent que contribuís a formar homes útils a la
societat”.
Dissortadament, no pogué veure el coronament de
la seva obra magna: el Col·legi d‘Orfes de Sant Julià de
Vilatorta. Però tingué la gran sort de comptar amb uns
successors que volgueren complir rigorosament la seva
voluntat testamentària i que tampoc no regatejaran
esforços ni sacrificis. El testament porta data de 1890.
Puig moria el 1892. El col·legi s’inaugurarà el 1887. La
Capella del Roser, que completava l’edificació, l’any
1904.
Abans, però, de parlar del Col·legi, voldria referirme a altres accions socials prou importants: “En el testament llegà les rendes suficients, força quantioses, destinades al sosteniment d’establiments benèfics i instructius de la província de Girona, on veié la llum, de
Madrid, que li havia donat elements per constituir la
seva fortuna, i de Barcelona on havia passat llarg temps
de la seva existència”. Són també fets recollits en l’esmentat discurs de Bofill i Pitxot, i que confirma el que
he dit abans sobre la projecció de la seva obra en el
terrer on havia nascut o en què havia viscut.
Tot fa creure que Puig i Cunyer, era un personatge
d’una sòlida personalitat, d’una moral rigorosa, d’ideals
religiosos fortament arrelats i de conducta conseqüent
a la concepció que de la vida tenia. En la seva obra
compta allò que perfila la vertadera missió de mecenat-
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ge: tornar a la terra allò que la terra que havia trepitjat li havia donat. Al nostre país no han pas estat
abundants els mecenes, però alguns n’hi ha hagut.
L’escassetat dóna més relleu a aquells que en l’exercici de la generositat han estat una excepció. Puig i
Cunyer té un lloc prominent en la relació dels mecenes catalans del nostre temps, algun dels quals la
meva llarga vida m’ha donat el goig de conèixer,
com ho foren Rafael Patxot, Francesc Cambó o
Santiago Espona...
I parlem del Col·legi, ahir d’Orfes, avui del
Roser, convertit, després de diversos avatars i adaptat als nous temps, en una de les institucions
docents més prestigiades de la Plana de Vic. L’edifici
és singular, d’àmplies dimensions, la projecció
arquitectònica del qual es confia a Manuel Vega i
March, una de les figures del “Modernisme”, el
moviment artístic que significà una època brillant
de Catalunya. Eren temps de bons arquitectes, dels
nostres millors poetes, d’eminents escultors i pintors, de bons prosistes... és, en definitiva, un dels
grans moments de la nostra renaixença i en el qual
la Plana de Vic exerceix una extraordinària influència. No oblidem que és de Vic, Balmes, un precursor, i Verdaguer, el poeta que consagrà la validesa de
la nostra llengua, i que nasqué a la distància d’un
llançament de fona des d’on ara ens trobem, i és a
Vic, on un il·lustre vilafranquí, el Dr. Torras i Bages,
exercí la seva labor pastoral i a través dels seus textos, encara actuals, i de la seva projecció episcopal
tant contribuí a la solidesa del poble de Catalunya.
En el poble de Sant Julià, gràcies a l’obra de Josep
<puig i Cunyer, passarem algunes de les grans figures de l’època; algunes hi sojornaren, d’altres hi estigueren de visita. Així Torras i Bages, el Dr.
Morgades, que reconstruí el monestir de Ripoll,
Prat de la Riba, el Pare Mañanet, avui en els altars;
i artistes com Dionís Baixeres, que en la meva infància, recordo haver-lo vist amb el cavallet de pintor
prenent apunts de tipus de la comarca o donant els
darrers tocs a una de les seves millors teles, la
Processó del Corpus de Vic, o el poeta Francesc
Matheu, que fou el gran patriarca dels Jocs Florals.
En el curs d’aquesta modesta dissertació m’he
referit als successors de Josep Puig i Cunyer. Crec
que és obligat fer un esment especial de la seva germana, Da. Magdalena, esposa que fou de Francesc
Benessat, a qui correspongué la compromesa missió
de dur a bon terme la voluntat del fundador del
Col·legi, compromís que assumí complidament, i
amb el mateix entusiasme i el mateix rigor com ho
havia fet Puig i Cunyer. A la mort de Benessat, oco-

rreguda l’any 1909, la responsabilitat va recaure en
Josep Bofill i Pitxot, maridat amb Da. Concepció,
filla del matrimoni Benessat-Puig. Josep Bofill i
Pitxot, metge de professió, hem de situar-lo entre els
homes que figuren en el requadre de la nostra
Renaixença nacional. Dedicà moltes hores de la seva
vida a la ciència i a la cultura catalana en general, i
fou col·laborador d’Enric Prat de la Riba, a través de
l’Institut d’Estudis Catalans que el “Seny
Ordenador” de Catalunya havia creat el 1907 i en el
qual tingué Bofill confiada la presidència de la
Secció de Ciències.
Bofill i Pitxot governà la Fundació fins al 1937,
que morí, en el manso Solà, en plena Guerra Civil i,
per tant, en moments difícils, tràgics pel país i per
les seves institucions. Temps difícils pels successors.
Amb tot , la vida en el Col·legi seguí, tant en la resta
de la guerra, com en els dies conflictius de la postguerra, sempre de la mà d’en Bofill, primer, del primogènit Josep Bofill i Benessat, i ,a la seva mort, del
seu germà Emili, el patró actual, avui entre nosaltres, al qui li ha correspost la dura i arriscada tasca
de reordenar la vida de la institució d’acord amb les
exigències dels nous temps. Els temps canvien i les
situacions es compliquen, però les obres que s’han
construït amb amor i es gestionen amb amor, perduren. I aquest és el cas del Col·legi de Sant Julià.
No podria pas silenciar la labor que desenvoluparen durant tants anys –des de la seva fundació fins
l’any passat- els PP. De la Sagrada família. El Pare
Josep Mañanet, fundador de la Congregació, veié
molt clar que l’obra pedagògica que se li encomanava podria esdevenir una de les més suggestives per a
la Congregació que no feia pas gaire que havia fundat, i que havia donat els primers passos en barriades eminentment obreres, com ho eren Sant Andreu
o el carrer de la Riereta. Els qui tinguérem la sort de
passar per les aules del Col·legi, recordem el tracte
paternal, exquisit, de què vam gaudir i que d’alguna
manera ens feia oblidar o superar la tristesa de la
pèrdua del pare o la mare. No puc sostreure’m a un
record personal. Vaig ingressar al Col·legi, un dia de
Carnaval, el mes de març de 1919, dos mesos després de la mort del meu pare, gràcies a la generositat de Josep Bofill i Pitxot, qui recordo sempre amb
emoció. El meu pare havia tractat molt al senyor
Bofill i l’estimava sincerament. Era un honest artesà
del ferro que havia treballat en les obres de construcció del Col·legi. La diligència amb què el senyor
Bofill va atendre el prec de la meva mare prova que
també ell estimava el meu pare. El vaig veure en les
constants visites que feia al Col·legi i vaig tenir oca-
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sió de tractar-lo ja com a ex-alumne. Era tot un senyor.
Els ex-alumnes, la immensa majoria, ens hem
sentit sense desmai, identificats amb l’obra de Puig
i Cunyer, dels Benessats, i dels Bofill. D’altra manera no s’aplicarà l’existència de l’Associació d’exalumnes, fins i tot, en els temps d’ara, en què els
col·legis més importants del país tenen dificultats
per sostenir agrupacions d’ex-alumnes. I tots servem
un agradable record dels qui foren els nostres professors. Jo puc parlar dels qui vaig conèixer. D’una
manera especial el P. Riu, el P. Mascaró, P. Caçador,
el P. Miquel Campanya, que havia estat el primer
Superior del Col·legi de Sant Julià. El visitava, amb
freqüència, al Col·legi de les Corts on romania gairebé immobilitzat per una greu malaltia, que acceptava resignadament, esperançat i optimista. És una
de les persones que més m’han impressionat de les
moltes que he conegut al llarg de la meva vida.
L’Agrupació d’ex-alumnes no ha perdut mai el
contacte amb el Col·legi, amb els seus patrons, amb
els seus professors. La nostra col·laboració no passarà de modesta, però en la mesura de les nostres
forces és lleial, sincera, decidida. En les hores més
baixes alguns punts positius poguérem aportar.
Estem convençuts que en aquesta nova etapa que
ha començat, ara fa un any, podrem també contribuir al seu èxit.
És remarcable l’ajut desinteressat, d’una efectivitat inimaginable, del senyor Sebastià Àlvarez, coneixedor com pocs del problema de l’educació, i que
s’ha preocupat del Col·legi, jo crec que amb tant
d’amor com el dels mateixos patrons. I també unes
paraules de regraciament al professorat, que no ha

regatejat ni hores ni entusiasme perquè el funcionament sigui perfecte i no es perdi el ritme tradicional
de la casa.
Jo voldria, per acabar, dirigir unes paraules al
poble en general. I recordar que el col·legi, avui del
Roser, és una institució que ha esdevingut emblemàtica no solament en el poble, sinó a tota la Plana.
Vol dir això que la seva permanència és important,
essencial per a la via mateixa de la població. És una
creació de la vida civil, i per tant, digna de ser considerada i assistida. Exerceix una acció positiva, i, en
l’actualitat, s’ha arribat, arreu, a la convicció que
determinades activitats, l’educació entre elles, no
poden ser exclusives ni de la iniciativa privada, ni de
la pública. Ha d’ésser el resultat d’una coincidència
d’ambdues vies. Així ho han comprès les diverses
Administracions. A Catalunya concretament l’autonòmica. El secret de l’èxit és l’esforç compartit.
Siguin les meves darreres paraules, d’agraïment al
Reverendíssim i Excel·lentíssim Senyor Bisbe de Vic
que, en la línia dels seus antecessors Dr. Morgades i
Dr. Torras, ambla seva presència ha valorat aquesta
commemoració, i també al Reverend Superior
General de la Congregació dels Fills de la Sagrada
Família, Pare Josep Maria Blanquet, al president del
Consell Comarcal, Il·lustríssim senyor Jacint
Codina, al Diputat del Parlament de Catalunya
Il·lustríssim senyor Ramon Espadaler, al Batlle de
Vic, senyor Pere Girbau, al Tinent d’Alcalde de
l’Ajuntament de Breda en representació de
l’Ajuntament d’aquesta població, així com a Mn.
Jaume Reixach, Rector de la Parròquia de Sant Julià,
i a Mn. Joan Jiménez.
A tots els que heu vingut.

V ilator ta
us desitja una
Bona Festa
Major !
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Les activitats al llarg del tercer
trimeste de la patuleia
La Patuleia ha organitzat una sèrie d’activitats
educatives referents a les unitats de programació
d’aquest tercer trimestre:
- Sortida a la granja “Casablanca”.
- La diada de Sant Jordi.
- La festa de primavera.
Els Sols, les Llunes, els Núvols i els Llampecs
marxen a visitar la granja. Allà poden veure i tocar
diversos animals: un porc, una vaca, un poltre
acabat de néixer, un gall, conills, gallines,
ànecs,.... També tenen l’oportunitat de donar el
biberó als xais més petits.
La finalitat d’aquesta sortida és ajudar als
infants a descobrir la realitat del món animal més
proper: com caminen, com mengen, els sons que
transmeten, ...
El dia de Sant Jordi, els més grans fan una sortida a la plaça del poble per veure i gaudir d’aquesta festa. Allà miren les parades de roses i de
llibres. Un cop a l’escola, es prepara una rosa per
a cada mare i un punt de llibre pel pare, on cada
classe utilitza una tècnica diferent per elaborarlos. Algunes de les metodologies que es van utilitzar van ser:
- per a les roses: utilitzar oueres, paper de seda
vermell i pals de gelat pintats de color verd;
branques de llorer i paper de seda vermell;
cartolina vermella, paper de cel·lofana, ....
- per als punts de llibre: utilitzar divermàgic,
rotuladors i guixos molls de color verd.
Cal esmentar també, la representació teatral de
la llegenda de Sant Jordi per part de les mestres, i
que agrada molt als nens.
Cada nen porta un conte per l’escola i s’exposa
al racó del contes. Al llarg de la setmana de Sant
Jordi, alguns pares, avis s’aproximen a l’escola per
explicar-nos contes fent servir diferents estratè-

gies: titelles, imatges, ....
La llar d’infants agraeix la col·laboració i participació de les famílies per tal d’assolir un lligam a
la Comunitat Educativa.
La Patuleia, per últim, celebra la festa de la
Primavera el dia 11 de maig. Aquesta festa consisteix en plantar diferents tipus de flors al jardí de
l’escola.
Finalitzat aquest escrit les mestres de la Patuleia
us volem desitjar unes bones vacances d’estiu i
fins el curs que ve.
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La festa de les disfresses...
passeja per Sant Julià
El dilluns de la setmana de Carnaval va
arribar el Carnestoltes, aquest any es tractava
d’un músic del rock que portava, fins i tot, la
seva guitarra elèctrica a tota hora. Ell va ser
l’encarregat de “manar-nos” cada dia el què
havíem de portar (un barret, un paraigües, un
cinturó,...) i tot decorat amb símbols musicals, ja que aquest any celebrem el 250 aniversari del naixement del genial Wolfgang
Amandeus Mozart. Cada dia al matí, els nens
de la classe dels gossos passaven per cada aula
i qui no anava ben guarnit amb el què tocava
se li pintava la cara.
El divendres a la tarda vam sortir a fer la
rua pels carrers del poble. Tots els nens i nenes
de cada classe anàvem disfressats d’instruments o altres coses relacionades amb la música. Fent molta gresca i xerinol·la, passejàvem
el Carnestoltes amb nosaltres, mentre pensàvem si el cremaríem o no.
En arribar a l’escola, li vàrem fer el judici.
Pobre Carnestoltes!, tan presumit amb la seva
guitarra , ens ho havia fet passar molt bé
durant tota la setmana! Per això, vam decidir
entre tots que aquest any no el cremaríem.
Visca el Carnestoltes!
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Les Colònies d’Educació Infantil
al “Molí de la Riera”
Els dies 14 i 15 de maig els alumnes de P3, P4
i P5 vam anar de colònies a St. Pere de Torelló, a
la casa “El Molí de la Riera”. Vàrem marxar el
dilluns de l’escola amb l’autocar, sota una pluja de
mil dimonis, però quan vam arribar a la casa i vam
haver esmorzat, ja sortia un bon sol. Abans de
dinar, vam jugar en un camp d’herba molt gran. I
a la tarda, vàrem descobrir el “Planeta Blau”: les
monitores ens van parlar dels diferents animals
que viuen al mar o al riu, vam posar-nos a la part
de la riera que no hi havia aigua, i vam conèixer en
“Mulladet”, una gota d’aigua molt simpàtica, que
ens va explicar el que s’ha de fer i el que no per
mantenir el nostre planeta net.
Després de tornar a jugar una estona, vam
sopar i ens vam preparar per fer el joc de nit. Tots
equipats amb la jaqueta i la llanterna, vam sortir a
fora amb una missió molt important: salvar el
Mussol Savi (un personatge molt important dins
el bosc) de la gàbia on l’havia tancat la Bruixa
Brutícia (una bruixa una mica trapella, que li agrada embrutar el bosc i fer la guitza al pobre mussol). Entre tots, vam anar trobant diferents
“mulladets” per terra, que ens van portar fins al
Mussol Savi. El vam poder treure de la gàbia i, un
cop la Bruixa Brutícia va dir que mai més no ho
tornaria a fer, van tornar a ser amics. Per a tots els
nens i nenes hi havia un gran TRESOR: una caixa
plena de caramels!!
Molt cansats, però molt contents, vam posarnos el pijama. Les mestres ens van desitjar bona
nit i ens van fer un petó, i no recordem res més
perquè de seguida vam quedar tots ben adormits.
L’endemà al matí, ens vam vestir i vam esmorzar. Amb la panxa plena vam anar a descobrir el
“Planeta Verd”: vam escoltar, olorar, tocar, tastar i
mirar els diferents animals o plantes que trobem al
bosc. Ah!, i vam deixar uns rams de flors davant la
porta de l’arbre on viu el Follet Panellet (un follet
que coneix tots els animals que viuen al bosc).
Després, vam dinar i l’autocar ens va venir a
buscar. Vam carregar les motxilles i cap a Sant
Julià!
Quan vam veure als pares i a les mares els
vàrem poder explicar totes aquestes aventures.
Que divertit és anar de colònies!!
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Anem a l’Aquàrium
tots els alumnes
d’educació Infantil
El dilluns 5 de març els nens i nenes
d’Educació Infantil vam anar a l’Aquàrium de
Barcelona. Allà vàrem veure una representació
teatral sobre personatges del mar, i després
vam poder caminar per tot el recinte, mirant
embadalits tots els peixos, peixets, taurons i
altres bestioles que viuen al fons marí.
Per poder veure algunes de les peixeres,
havíem d’esperar una mica perquè hi havia
nens i nenes d’altres escoles.
Vam anar a dinar a un parc molt gran on
hi havia uns gronxadors molt divertits. Tots
ben cansats i tips, vam pujar a l’autocar.
Alguns ens vam adormir i ens vam despertar a
Sant Julià.
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Els alumnes de primària
van al Pla de l’Estany
a visitar la Xocolata
Torres, el Tren Pinxo
de Banyoles i el Parc
de la Draga
El dia 14 de març els nens i nenes d’Educació Primària
vam visitar la fàbrica de la Xocolata Torras. A l’arribada ens
van passar un vídeo on s’explicava tot el procés d’elaboració
de la xocolata i darrera uns vidres vam anar veient com era
el treball dins la fàbrica. Quan marxàvem, ens van obsequiar
a cada un amb una xocolatina blanca.
Després, vam anar cap a Banyoles al Parc de la Draga. Allà
ens esperava el Tren Pinxo per anar a un bosc on ens van
explicar la Llegenda de les Estunes (esquerdes dins d’un
bosc) i fins i tot ens vam poder ficar dins d’una d’elles.
A dalt del tren vam fer una ruta al voltant de l’Estany.
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Visita a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa de Parets del Vallès
La biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa és un espai de convivència obert a tothom però sobretot, per als infants i els joves.
Els objectius generals d’aquesta és ajudar als nens i nenes, joves i
adults a esdevenir uns bons usuaris de la biblioteca, uns bons lectors i
adquirir uns bons hàbits de comportament específics que els enriquiran com a persones i els ajudaran a integrar-se en la comunitat i el país
on viuen.
Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t la vam anar a visitar i mitjançant l’auca del follet anàvem descobrint la màgia de la biblioteca. Tots vam
poder remenar, mirar i llegir entre la diversitat de contes que té aquesta biblioteca i per finalitzar l’activitat ens van explicar alguns contes
molt divertits.
Els nens i nenes de 3r i 4t també van poder aprendre una mica com
es classifiquen els llibres en una biblioteca.

Festa de fi de curs

Nota d'agraïment de l'AMPA

El dia 17 de juny els pares de l’escola
han organitzat una arrossada per celebrar
el fi de curs. A la tarda, tots els alumnes
faran una representació musical al teatre
de l’escola.
Seguidament, el dia 20 de juny celebrarem el final de curs a l’escola. Al matí
els alumnes d’educació infantil veuran un
espectacle de titelles mentre els d’educació primària faran un taller de “capoeira”.
Per acabar el matí gaudirem tots junts
d’una actuació de l’animador infantil
Jaume Barri que segur que ens ho farà
passar d’allò més bé. A la tarda ens acomiadarem dels alumnes de sisè, que
seran la segona generació que farà l’ESO
a la SES de Calldetenes.

L'AMPA vol aprofitar aquest espai que ens cedeix la
Revista Vilatorta, per donar les gràcies a tots els
Vilatortins i de fora del poble, per les mostres de
suport que ens van donar la Diada de St. Jordi.
Gràcies a les vendes de roses i llibres d'aquest dia
podem tirar endavant projectes que teníem per
millorar la qualitat i benestar dels nostres fills a l'escola, com ara: compra de material de cuina, menjador, material per les activitats extraescolars i
també llibres de text. Aquest últim (llibres de text)
es deu al fet que aquest any hem començat a fer la
reutilització de llibres, les quotes intentem que
siguin mínimes, però les despeses són sempre elevades. Ara, gràcies als ingressos de la Diada podem fer
realitat alguns d'aquests projectes. MOLTES
GRÀCIES A TOTHOM!!!!!.
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Carrer Perot Rocaguinarda, 11
Tel. 93 881 46 25
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
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Els catalans celebrem un dia molt especial,
el dia del nostre Patró: SANT JORDI
Tradicionalment a Catalunya, la
diada de Sant Jordi és el dia dels
enamorats i és costum que les
parelles es regalin una rosa i un
llibre. La diada té un caire reivindicatiu: el de potenciar la
cultura catalana. És bonic passejar pels carrers dels nostres
pobles aquest dia perquè molts
balcons estan engalanats amb la
senyera i tant de color recorda la
primavera que s’inaugura. És
lògic, doncs, que dintre de la
programació cultural de l’escola,
hi tingui cabuda la celebració
d’aquesta festa.
Durant el matí del dia 23, els
alumnes de cicle Mitjà i
Superior van realitzar una sortida fins l’ermita de St. Jordi (a
Folgueroles) on van dur a terme
una ofrena floral al Sant; a més
de confeccionar un punt de llibre adient a la diada. Els més
petits van escenificar el conte i
van fer el “Sant Jordi amagat”.
Els alumnes d’ESO van elaborar
punts de llibres per regalar als
companys d’aula.
A la tarda, es va procedir a la
celebració dels Jocs Florals. Els
alumnes guanyadors llegiren les

Els petits ens ho varem passar d'allò més bé representant
la llegenda de Sant Jordi

seves obres i se’ls premià amb
un llibre. Abans, però, plantaren flors i els professors els llegiren l’auca que tota l’escola havia
elaborat sobre el Patrimoni
Natural de l’Escola; també es
visualitzà el resultat del treball
realitzat el Dia Internacional de
la Llengua materna (21 de
febrer); tots vam poder veure
com un vaixell ple de poemes,
llegendes, cançons en diferents
idiomes arribà al port de la nostra escola per tal que tots nosaltres valoréssim tot el munt d’experiències i emocions que se’ns
transmeten amb les paraules.
Totes les famílies han estat

L' Aleix, la
Natalia i en
Martí, cofois,
recollint el
premi dels
Jocs Florals
en presència
de la tutora.

obsequiades amb un CD que
recull les obres premiades en
els Jocs Florals, l’ auca i els treballs del Dia Internacional de la
Llengua Materna.
Enguany, però, aprofitant els
110 anys de vida de l’ escola i
l’arribada de la primavera,
vam voler celebrar-ho d’una
manera especial: obsequiant a
cadascun dels alumnes amb una
mostra de llavors per plantar-les
a casa i amb una tarja dissenyada pels alumnes de 3r d’ESO,
amb motiu dels 110 anys, relacionat tot amb la simbologia de
la diada. L’objectiu no era altre
que educar a l’ alumne a tenir
cura i a respectar les plantes
perquè formen part del nostre
patrimoni natural.
Cal dir que en el moment de
redactar aquest article ja hem vist
torratxes que ens han portat els
nens amb les plantes nascudes, i
segurament, abans d’acabar el
curs les veurem florir. Genial!
Molts alumnes s’han il·lusionat,
s’han motivat i s’ho han agafat al
peu de la lletra i ja en comencem
a tenir uns bons resultats!

39

APA i Col·legi del Roser

Eduquem ensenyant a respectar el medi, forma
part del nostre patrimoni natural
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Alumnes d'ESO, entusiasmats plantant hortalisses a
l'hort del recinte escolar.

Els menuts de la Llar d'Infants prenen vistes i reguen
“els vegetals que han plantat els alumnes més grans”

El bosc és un dels components més significatius del paisatge català. És un tresor de la diversitat d’ espècies animals i vegetals i dins els moviments de renovació pedagògica, els boscos s’han
convertit en un marc educatiu idoni per la proliferació de les escoles de natura i d’altres equipaments d’educació ambiental. És per aquest motiu
que el col.legi, des de fa temps, hi havia moltes
ganes d’aprofitar tot el bosc de l’entorn per fer-hi
una aula de Natura amb l’objectiu de conèixer i
respectar suficientment aquest bé i això no és
un somni sinó una realitat. S’ha començat fent la
neteja d’aquest bosc i virtualment aquesta està
acabada. Ara només queda tancar-lo degudament, adaptar l’espai a les necessitats de l’escola i
ja el tindrem a punt per treballar-hi i gaudir-ne
aquest proper curs 2007-08.
Per altra banda, aquest darrer trimestre de curs,
aprofitant l’arribada de la primavera i del bon
temps, un grup d’ alumnes de 3r i 4t d’ ESO, amb
molta il·lusió, estant realitzant un crèdit variable
anomenat “Hort ecològic”, sota la direcció de la
Raquel Barniol, ajudada per Vicenç Godayol
(col·laborador de l’ escola).
L’objectiu no és altre que conèixer les tècniques
agrícoles més bàsiques que fan servir els avis o
pares per conrear l’hort avui i, que en un futur
podrien fer servir ells; descobrir que els humans
continuem depenent dels vegetals per raons mot
diverses, que les diferents cultures obtenen varie-

tat de productes de les plantes; conèixer l’interès
de la rica flora medicinal catalana per les seves
propietats curatives... i sobretot conèixer les principals hortalisses que es conreen en qualsevol hort
i que són bàsiques per a l’alimentació humana.
Seguint una línia d’escola, els alumnes de la llar
d’infants, els alumnes de P3 i P4, sota la direcció
de l’Anna Codina, Cristina Esquius, Imma
Albó i Rosa Casals també s’hi han volgut apuntar. Ja han fet un petit hortet al seu pati, aquest
els servirà per aprendre i observar el creixement de
diferents tipus de verdures i plantes aromàtiques;
per aprendre a respectar l’entorn i tenir constància
a l’hora de cuidar-lo; conèixer les eines bàsiques
que s’empren en un hort... Se’ls ensenyarà a valorar l’esforç que suposa conservar-lo i mantenir-lo
i les mestres estan convençudes que els serà d’una
gran ajuda per situar-se en l’ estació de l’any que
estem i per ampliar el vocabulari relacionat amb el
projecte. En definitiva, serà un treball interessant
i motivador que els permetrà ampliar conceptes
des de diferents àrees de manera amena i divertida. Interessant oi?
De ben segur que acabaran el trimestre collint
cebes, enciams, alls, patates..., gaudint del perfum
de la camamilla i la menta i tan de bo puguem
aconseguir fer-los més conscients de la necessitat de respectar el medi que els envolta. No
oblidem que l’ hort escolar també és una bona
manera d’ educar en salut.

APA i col·legi del Roser

4t. E.S.O – Un viatge pel record
Sovint, quan un pensa en viatjar,
el primer que vol és fer quilòmetres, anar lluny, descobrir allò
que ja està descobert i poques
vegades s’atura a reflexionar el
que espera d’aquell viatge, quin
és l’objectiu.
Quantes vegades hem tornat
d´unes vacances a milers de
quilòmetres, cansats, pensant
que potser, aquella vegada que
havíem anat amb els amics aquí
a quatre passes, havíem gaudit
molt més! “ Al cap i a la fi,
l´important del viatge és estar tots
junts i descobrir-nos ...“ Aquest
és el sentit que, des de l’escola,
volem donar al viatge de fi d’estudis de quart d’ESO.
Els alumnes quan arriben al
final d´una etapa educativa
important, com és el cas de 4t
d´ESO, volen que aquest sigui
un curs especial: “ Aquesta és la
setmana més esperada per a nosal“Al cap i a la fi,
l´important del
viatge és estar
tots junts, descobrir-nos...”

“... ha estat una molt bona experiència que recordaré i portaré sempre dins
del meu cor”

tres”. Molts van iniciar la seva
escolarització quan encara no
caminaven i han compartit amb
els companys i professors un
munt de vivències, ells mateixos
reconeixen que “...hem viscut com
una gran família...”
Un viatge pot ser un molt
bon punt i final
a una etapa de la
vida, però un
viatge a on? Ara,
després de 4
anys, i amb l’experiència adquirida,
l’escola,
juntament amb
les famílies i els
alumnes, s’ha
adonat que la
pregunta no era
aquesta
sinó:
Amb qui anar de
viatge i què fer
per fruir-lo al
màxim? I un
viatge recomanable, que comporta prou convivència com per

acabar de conèixer a fons els teus
companys de trajecte i prou
emocions fortes com per passart’ho d’allò més bé, és el que fan
els nostres alumnes al Pallars
Sobirà.
Novament doncs, hem anat a
fer una estada d´una setmana a
la Vall d’Àneu: hem descobert
indrets dignes de fotografia,
hem practicat un munt
d´esports (paint-ball, rafting,
hípica, trekking, tir amb arc ...),
hem après com viuen i què
mengen persones d´altres
comarques, hem viscut en casetes de fusta al bell mig de la
muntanya, ens hem relaxat en
un balneari... i, sobretot, hem
rigut molt. Què més podem
demanar d´un viatge lúdic i,
alhora, educatiu? Doncs el que
queda : els comentaris que dia
rere dia fan els alumnes intentant no oblidar una estada que
de ben segur els quedarà per
sempre en la memòria: “...ha
estat una molt bona experiència
que recordaré i portaré sempre dins
del meu cor”
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Entreteniments

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

La foto del concurs del número passat era una de les peces de ceràmica de la teulada del Saló
Catalunya. La Guanyadora de la mona de pasqua que es va fer entre les respostes encertades
va ser Maribel Molist. Felicitats!

Solució de
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema:
instruments 2a part
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Agrupació sardanista

Aplec de Puiglagulla

Estiu i Sardanes

El passat 9 d’abril (dilluns de Pasqua) vam organitzar el 21è
aplec de Puig-l’agulla.
Durant el matí es va celebrar l’ofici cantat per la Coral
Cants i Rialles i a continuació la Cobla Lluïsos va interpretar una audició sencera de sardanes. A la tarda, aquest any sí,
es va poder fer l’altra audició que estava programada, a càrrec
de la Cobla Baix Llobregat.
Com ja és habitual, 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, i a la Pastisseria Crossandra la seva col·laboració en
aquest aplec. Moltes gràcies.
Amb aquest aplec vàrem donar per començada la temporada sardanista 2007.

Fa 38 estius que la nostra entitat organitza
les audicions d'estiu de forma ininterrompuda, des de l'estiu del 1970.
El passat 7 de juliol, vàrem començar les
audicions dels dissabtes al vespre a la plaça
Catalunya amb la cobla La Flama de Farners.
En aquesta pàgina publiquem el calendari sardanista del nostre poble, on trobareu
la informació de totes les audicions programades.
Des d’aquestes línies volem convidar-vos
a participar en les ballades programades i a
recordar-vos que l'11 d’agost, celebrarem el
tradicional Concurs de Colles improvisades. Al final hi haurà coca, fuet i cava per a
tothom que hi participi. Animeu-vos!!

Fes-te soci
Si teniu en compte que la sardana és una de les manifestacions culturals més importants de Catalunya, el
fet que al nostre poble puguem mantenir viva la
flama del sardanisme des de fa 35 anys és, en gran
part, gràcies als nostres socis, concretament 270.
És per això que per només 10€ a l’any ens ajudaràs a tirar endavant i podràs gaudir d’informació

sardanista de la comarca d’Osona que t’enviarem,
també tindràs la possibilitat d’accedir gratuïtament
al concert de Nadal i als cursets de sardanes, però
sobretot, tindràs la satisfacció de col·laborar en una
cosa tan nostra com és la sardana.
Per a més informació tel: 93.812.21.79
Gràcies

Calendari Sardanista 2007
Data

Hora

Lloc

Acte

Cobla

Dissabte 7 de juliol

10 de la nit

Pl. Catalunya

Audició

Flama de Farners

Dissabte 14 de juliol

8,30 de la nit
10 de la nit

Pl. Catalunya

Aplec de Festa Major

Jovenívola d’Agramunt
Cobla Lluïsos

Dissabte 21 de juliol

6 de la tarda
8 de la tarda

Parc de les Set Fonts
Pl. Catalunya

Mitja audició (5 de 7)
Concert de Festa Major

Cobla Montgrins

Dissabte 28 de juliol

10 de la nit

Pl. Catalunya

Audició

Cobla Baix Llobregat

Dissabte 4 d’agost

10 de la nit

Pl. Catalunya

Audició

Cobla Sabadell

Dissabte 11 d’agost

10 de la nit

Pl. Catalunya

Audició

La Flama de Farners

Dimecres 15 d’agost

6 de la tarda
8 de la tarda

Vilalleons

Audició de Festa Major

Jovenívola d’Agramunt

Dissabte 25 d’agost
(amb coca, fuet i cava per
a les colles participants)

10 de la nit

Pl. Catalunya

Audició i Concurs
de colles improvisades

Cobla Lluïsos

Diumenge 18 novembre
(amb castanyes i vi dolç
per a tots els assistents)

4 de la tarda

Pavelló esportiu
municipal

Audició – Castanyada

Ciutat de Girona

Diumenge 16 desembre

6 de la tarda

Saló Catalunya

Concert de Nadal

La Flama de Farners i
Coral Cants i Rialles
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XARCUTERIA CARNISSERIA

EL REBOST
•
•
•
•

Avinguda Verge de Montserrat, 21
Tel. 93 888 79 43
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

Dilluns de 3 a 9 de la tarda
Dimecres d’11 del matí a 9 del vespre.

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
44

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

Vilatorta felicita a…

Poeta guardonat
Francesc Orenes, responsable de l’Arxiu Històric municipal, ha estat guardonat amb la Flor
Natural en la trentena edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat, celebrats el propassat 12 de
maig de 2007. El poema amb el que ha estat premiat és una glossa sobre l’amor titulat Tots els
noms de l’amor.
La nostra felicitació a Francesc Orenes per aquest guardó, que honora el nostre poble, i el
nostre encoratjament per a que prossegueixi en la tasca de la creació poètica.

Bàsquet de pòdium a Sant Julià
Les noies de l’equip Infantil del C.E. Vilatorta, han repetit la gesta de l’any passat.
Han tornat a quedar:
Campiones de la lliga comarcal d’Osona
Subcampiones a les fases de la província de Barcelona
Finalistes del campionat Nacional de Catalunya organitzat per la UCEC (Unió de Consells
Esportius de Catalunya), celebrat els dies 1, 2, i 3 de juny a la Seu d’Urgell, obtenint un honrós
5è lloc.
Val a dir que en aquestes competicions comarcals hi participen al voltant de 400 equips.
Felicitats a totes les noies, al seu entrenador i al Club Esportiu Vilatorta per aquests èxits.

Actriu premiada
Després de les diverses fases eliminatòries del concurs de monòlegs de la Caixa de Manlleu, la
Maria Carme Sala, actriu de Vilatorta Teatre, va aconseguir el segon lloc a la gran final celebrada a Manlleu, el passat dijous dia 7 de juny. La nostra enhorabona per aquesta distinció! I molts
ànims per continuar fent teatre!

NOTA DE VILATORTA

Si sabeu d’alguna persona o entitat del poble que hagi rebut
algun premi o assolit alguna fita destacable, ens ho
podeu fer saber i publicarem la felicitació.
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Còmic

Festa Major 2007
Fes-la teva!
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núm. 48
Festa Major’2007
any XVII
III època

Vilatorta

Vilatorta

revista de
Sant Julià
de Vilatorta
i Vilalleons

