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Benvolguda gent de Sant Julià i de Vilalleons,

De cop i volta la vida ens ha canviat. I, si canvia la vida, can-
via el poble. Qui podia imaginar-se els nostres carrers buits, 
o la gent amb mascareta fent cua ordenada a les botigues. I 
ja sabem que les Caramelles del Roser no sortiran per Pas-
qua florida, tot i que les sentirem al cor i potser més i tot...

Vull agrair-vos la paciència que esteu tenint tots aquests 
dies. Són dies difícils, però junts estem aconseguint com-
batre aquest malson. Perquè som un poble cívic i educat. I 
això es nota en el compliment de les mesures de confina-
ment que ha calgut adoptar. Per cert, moltes gràcies quit-
xalla del poble per portar-vos tan bé aquests dies.

Com a alcalde de Sant Julià i de Vilalleons, juntament 
amb l’equip de govern, hem viscut en primera persona la 
mobilització de tothom, i hem rebut multitud d’oferiments 
per ajudar. Per això fem un agraïment als qui viuen aquesta 
crisi des de la primera línia:
·  Al personal de l’Àrea Bàsica de Salut de Santa Eugènia 

de Berga, del Consorci Hospitalari de Vic i a totes les 
persones que cuiden la nostra gent gran per l'esforç in-
gent, i brillant, que han fet tots aquests dies.

·  A tota la plantilla de l'Ajuntament de Sant Julià, especial-
ment als Vigilants municipals i al Servei de manteniment, 
sempre al peu del canó.

·  A l’Associació de Comerciants, perquè hem comprovat 
com en són, d’imprescindibles en moments difícils com 
aquest.

·  I, en definitiva, a tota la gent que heu assegurat que a la 
població no ens faltin els serveis bàsics.
I no puc acabar sense fer una abraçada immensa a les 

famílies afectades per aquesta pandèmia, algunes de ma-
nera molt greu. Som al vostre costat pel que faci falta.

D’aquesta crisi en sortirem reforçats. Segur. Perquè valo-
rarem sortir de casa i que l’aire i el sol ens toquin a la cara. 
Perquè no voldrem enyorar les abraçades. Perquè sempre 
més recordarem com en són d’importants els petits gestos.

Quedeu-vos a casa. Tot anirà bé.

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta

Podeu veure l'alcalde adreçant 
aquestes paraules a través 

d'aquest codi QR o al canal 
de YouTube "Ajuntament

de Sant Julià de Vilatorta"

Tot anirà bé
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Sant Julià contra la pandèmia

Davant de la situació d'emergèn-
cia per l’afectació pel coronavirus 
SARS-CoV-2, la Generalitat de Ca-
talunya va adoptar diverses mesu-
res per reduir l'activitat i evitar les 
concentracions de persones per 
prevenir contagis. Seguint les indi-
cacions del Govern, l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta va activar 
el Pla de protecció civil municipal, 
que estava en fase de disseny per 
l’equip de govern, d’acord amb el 
Pla de protecció civil de Catalunya 
–PROCICAT– posant en marxa el 
Centre de coordinació operativa 
local –CECOPAL– format per l’al-
calde Joan Carles Rodríguez i els 
regidors Joan Ramon Santisteve, 
com a cap del grup local logístic i 
d’acollida, la regidora Divina Costa, 
cap del grup local específic pel risc, 
i Lluís Solanas, coordinador del Pla. 
En les diverses reunions fetes per 
videoconferència s’adoptaren me-
sures derivades per la situació de 
cada moment. Les primeres foren 
el cessament de les activitats i ac-
tes programats i el tancament dels 
edificis i equipaments municipals 
(Espai Activa’t, llar d’infants Patu-
leia, Casal d’avis, pavelló esportiu, 
Ca l’Anglada, Restaurant de les Set 
Fonts...) així com els parcs infan-
tils i les zones esportives fins que 
no s’aixequi la fase d’emergència. 
També es distribuïren diversos car-
tells informatius sobre mesures de 
prevenció, higiene i recomanacions 
a la població, especialment als co-
merços que podien obrir. 

L’activitat dels serveis munici-
pals es va reduir considerablement 
amb el confinament de tot el per-
sonal de la plantilla de l’Ajuntament 
a casa seva, excepte els vigilants 
municipals i el servei de mante-
niment. Els tècnics municipals van 
començar a desenvolupar la seva 
feina mitjançant el teletreball i la 
resta havia d’estar a disposició per 
a possibles mobilitzacions per fer 
tasques essencials per al municipi.

Les oficines municipals han 

SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA PEL CORONAVIRUS

obert només de matins, de 10 a 2, 
amb rotacions diàries de grups de 
treball de dues persones. A partir 
de dimarts 31 de març amb una 
sola persona sense atendre el pú-
blic. L’atenció telefònica es va am-
pliar : de 8 del matí a 8 del vespre, 
fins i tot en cap de setmana. Es va 
recomanar a la població que els 
tràmits administratius es fessin te-
lemàticament o per telèfon, evitant 
al màxim les gestions de forma 
presencial. 

Per decret governamental es 
van tancar escoles i establiments, 
excepte els de primera necessitat 
com ara les farmàcies, botigues 
d’alimentació, estancs i mercat de 

fresc, entre d’altres. Mitjançant les 
xarxes socials, l’Ajuntament ha in-
format a la població en tot mo-
ment dels serveis bàsics que pres-
ten aquests establiments que han 
hagut d’afrontar aquesta situació 
prenent mesures excepcionals de 
prevenció i seguretat amb la col·la-
boració i assessorament de l’Ajun-
tament. 

En tot moment s’ha implemen-
tat mesures que s’han fet arribar a 
la població mitjançant comunicats 
oficials distribuïts a les xarxes soci-
als. A més, s’ha avançat la publicació 
d’una nova versió de l’aplicació per 
a mòbils Infovilatorta, per tenir un 
canal directe amb la ciutadania. 

Tot i que des del Departament de Salut es
recomana trucar al 061, aquest telèfon s'ha

col·lapsat en alguns moments, sobretot de dia.
És més recomanable trucar al Consultori local 93 812 22 33
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Abans d’anarç
al consultori,
cal trucar-hi
Es demana que no es vagi al Con-
sultori si no és absolutament im-
prescindible. Els professionals sa-
nitaris de la nostra Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) us atendran per 
telèfon i, si cal, us indicaran si heu 
d'anar al Consultori o fins i tot es 
desplaçaran al vostre domicili. Estan 
a la vostra disposició al telèfon del 
Consultori Local (Arca de Noè) 
93 812 22 33 (horari habitual) o 
al telèfon del CAP de Sant Eugènia 
de Berga 93 885 45 56 (de dilluns 
a divendres de 8 a 20 h).

Servei d’urgències 
les nits i el cap
de setmana

Donada la situació actual de 
l'epidèmia covid-19 s'han reorga-
nitzat els Punts d'Atenció Continu-
ada. A les nits i els caps de setmana 
les urgències es centralitzaran al 
CAP Osona o al CAP Tona. Tru-
queu-hi abans d'anar-hi: de dia al 
93 889 02 22, si és a la nit, abans 
truqueu al 061. No aneu a les ur-
gències de l'Hospital Universitari 
de Vic, queden reservades pels ca-
sos extrems.

El CAP de Santa Eugènia de 
Berga estarà tancat els dissabtes al 
matí. Per qualsevol urgència, podeu 
adreçar-vos a:

PUNT D'ATENCIÓ 
CONTINUADA A VIC
CAP Osona
Plaça Divina Pastora, 6 - Vic
Tel. 93 889 02 22

PUNT D'ATENCIÓ 
CONTINUADA A TONA
CAP Tona 
C/Joan Maragall, 40-48 - Tona 
Tel. 93 887 11 62
Dissabtes, diumenges i festius de 
8h a 20h truqueu al 93 889 02 22 
i durant la nit al 061

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta,
al servei de la població

L’Ajuntament ha mantingut la presència de personal als matins, a porta 
tancada des del 31 de març. Al vestíbul, de 10 del matí a 2 del migdia, es 
poden recollir mascaretes per la població general (llegiu les seves instruc-
cions d’ús), l’imprès autoresponsable de desplaçament o altres elements 
que al llarg d’aquesta crisi s’hagin de distribuir.

L’atenció telefònica al número 93 812 21 79, en canvi, s’allarga i serà de 
8 del matí a 8 del vespre, tot i que preferiblement cal trucar de 10 a 2 del 
migdia. També us podeu comunicar amb l’Ajuntament a través de la pàgina 
web www.vilatorta.cat on podeu presentar les vostres instàncies telemà-
tiques. Sinó també teniu a disposició el correu electrònic: sjv.ajuntament@
vilatorta.cat, el telèfon 93 812 21 79, o via twitter : @aj_sjv o facebook: 
https://www.facebook.com/www.vilatorta.cat/.

Sant Julià contra la pandèmia
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A Urgències de l'Hospital Universi-
tari de Vic només s'hi atenen els ca-
sos greus i emergències (urgències 
hospitalàries).

L’Hospital de Vic en coordina-
ció amb el CatSalut ha fet un gran 
esforç de reorganització davant la 
pandèmia. Ha habilitat una segona 
Unitat de Cures Intensives a la pri-
mera planta i ha organitzat un dis-
positiu per garantir que els familiars 
dels pacients ingressats a la UCI o 
en unitats d'hospitalització en règim 
d'aïllament rebin directament infor-
mació diària per via telefònica sobre 
el seu estat de salut. Totes aquestes 
mesures estan destinades a intentar 
oferir la millor atenció a les perso-
nes que puguin patir la covid-19 i 
alhora també per extremar les me-
sures de protecció davant possibles 
contagis entre la resta de pacients i 
entre els professionals sanitaris.

Els pacients ingressats a la Unitat 
Geriàtrica d'Aguts s’han traslladat a 
l’Hospital de la Santa Creu de Vic i 
a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu.

L’Hospital Universitari de Vic 
també ha traslladat les urgències 
de Traumatologia a la Clínica Sant 
Josep. La clínica privada ha cedit 
les seves instal·lacions als professi-
onals del Consorci Hospitalari de 
Vic perquè hi facin les intervencions 
quirúrgiques urgents de baixa com-
plexitat, així com part de l'atenció 
d'urgència i l'hospitalització de Trau-
matologia.

Així mateix, al tancament de l’edi-
ció d’aquesta revista, s’estaven habi-
litant les instal·lacions del Seminari 
de Vic per ubicar-hi pacients que 
no poguessin seguir el confinament 
al domicili. I el pavelló Castell d’en 
Planes de Vic com una ampliació de 
l’Hospital, per també poder-hi fer 
ingressos i així poder donar respos-
ta a tots els pacients afectats per la 
covid-19.

Les urgències de 
l'Hospital de Vic 
queden reservades 
pels casos extrems

Inquietud al nostre municipi
pel nombre de persones
afectades per covid-19
En la nostra població s'ha generat debat en presentar un nombre prou 
elevat de casos respecte altres pobles de la comarca d'Osona. Cal dir 
que en la fase de contenció el Departament de Salut no va comunicar 
cap cas a l'Ajuntament, i que no va establir en aquell moment cap estudi 
de casos a Sant Julià, com sí que va practicar en altres poblacions.

L'Ajuntament de Sant Julià no ha pogut donar dades del nombre d’in-
fectats per covid-19 fins que dilluns 30 de març aquesta informació va ar-
ribar de la Generalitat, que és qui té competències en l'àmbit de la salut.

Recordeu que al nostre país la pandèmia es troba en fase de mitiga-
ció. Això vol dir que el virus circula lliurement entre la població, i que 
qualsevol persona pot ser afectada. Hi ha persones asimptomàtiques, 
altres que presenten símptomes lleus i, en un percentatge baix, persones 
que poden desenvolupar símptomes greus de la covid-19. Per tant les 
persones asimptomàtiques causarien que hi hagués una infraestimació, 
i, en canvi, en una població on hi hagi més persones que es dediquen a 
la salut, per exemple, hi podria haver una sobrestimació ja que a aquests 
professionals s'ha indicat expressament realitzar el test de covid-19. Les 
dades són relatives, i cal fer-ne una lectura acurada.
Podeu consultar les dades donades per la Generalitat a:
http://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus

Sant Julià contra la pandèmia
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Indicacions a l'hora 
d'anar a comprar
A l'hora d'anar a 
comprar s’han de tenir 
en compte una sèrie 
d’indicacions: 

- Fer compres per diversos dies.
- No entretenir-se comprant i estar-s’hi el mínim temps possible.
- Sempre que es pugui pagar amb targeta de crèdit
- Fer la comanda per telèfon i així només cal recollir-la.
- Rentar-se molt bé les mans amb aigua i sabó en sortir de casa i en tornar, 

seguint les mesures anticontagi.
- En cas de trobar-se malament no anar a comprar i encarregar la compra a 

una altra persona de la casa. 

Sant Julià contra la pandèmia
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Establiments oberts al públic durant la fase d’emergència
El decret d’estat d’alarma autoritza només l’obertura 
de certs locals comercials com ara els establiments 
d’alimentació i bens de primera necessitat, farmàci-
es, estancs i clíniques veterinàries, entre d’altres. Els 
comerciants de Sant Julià de Vilatorta que han pogut 
obrir els seus establiments estan fent un gran esforç 
per afrontar la situació adoptant mesures excepcio-
nals de prevenció i seguretat per garantir el proveï-
ment a la població, la qual cosa ha comportat en certs 
casos la modificació de l’horari d’atenció al públic, re-
comanant, sobretot, fer les comandes telefònicament i 
pagar amb targeta de crèdit. Per compres presencials 
els clients han d’esperar-se fora de l’establiment en 
cues ordenades mantenint una distància de seguretat 
de 2 metres. 

COMERÇOS

FARMÀCIA I ÒPTICA COMAS
Horari habitual de dilluns a divendres matí i tarda i dis-
sabte al matí. Servei a domicili per a les persones grans 
o col·lectius de risc. Tel. 93 812 29 49.
Tel. d’urgència les 24 hores: 621 21 56 85
info@farmaciacomas.cat 

CAN FIL –  ALIMENTACIÓ FITER
SUMA SUPERMERCATS
Obert de 9 a 2/4 de 2 del migdia. Tardes de dilluns a 
divendres, a porta tancada per preparar i recollir co-
mandes a hores concertades. Servei a domicili.
Comandes al 93 812 24 87 o whatsapp i també truca-
des al 696 18 00 47 o al 606 66 39 43
jvf_vila@hotmail.com

CARNISSERIA CANSALADERIA GALLART
CAN PUIG
Horari habitual. Reserva de comandes per telèfon i 
per correu electrònic. Servei a domicili.
Tel. 93 812 20 92 – jordigallart@casagallart.net 

EL REBOST
Obert de dilluns a dissabtes, només matins, de 8:45 a 
13:30h. Tardes de dilluns a divendres, a porta tancada 
per preparar i recollir comandes a hores concertades. 
Servei a domicili per a persones grans o col·lectius 
de risc. Les comandes per telèfon, whatsapp o correu 
electrònic. Tel. 93 888 77 77
mòbil 638 484 410 elrebostjosep@gmail.com

PEIXATERIA - AUSA GEL
De dimarts a dissabte de 9:00 a 13:30h. Tardes tancat. 
No ofereix servei a domicili - Tel. 93 888 70 90

CLAREL
Obert de dilluns a dissabte de 10:00 a 13:00h i de 
16:30 a 20:00h. Nou telèfon 638 835 904.

FORN DE PA SANT JULIÀ
Horari habitual. Reserva de comandes amb hora de 
recollida a concretar. No es serveix a domicili
Tels 93 812 28 39 

CROSSANDRA PASTISSERIA I FORN DE PA
Obert de dimarts a diumenge de 7:30 a 14:00h. Tardes 
tancat Servei a domicili per a persones grans o col·lec-
tius de risc. – Tel. 93 888 77 51 – pavic@pavic.cat

VETERINARI SANT JULIÀ
De dilluns a divendres matins de 10:00 a 13:00h i de 
17:00h a 20:00h. Obert dissabte al matí. 
Tel. 938 12 23 15

L'ESTANC
Obert els matins de dilluns a dissabte d'11:00 a 13:00h. 
Servei de loteries suspès. Tel. 938 12 23 50 

BARS I RESTAURANTS

CAN CUCA
Servei de menú de migdia a domicili, sobretot per a 
persones de més risc. 2 plats i postres: 7€
Tel. 689 01 81 86 (de 10:00h. a 13:00h.). 

CA LA MANYANA
Servei de menú a domicili.
Tel. 93 812 24 94 – info@calamanyana.com

OFICINES BANCÀRIES

CAIXABANK
Horari: de dilluns a divendres a porta tancada de 8.30 
a 14.30h. - Tel. 93 812 10 30

BBVA
Atenció personalitzada dilluns, dimecres i dijous de 8:30 
a 14:00h. Cal demanar cita prèvia al tel. 93 812 23 04

“Aquests dies hem descobert 
la importància que tinguem
botigues al nostre poble”

Sant Julià contra la pandèmia
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Indicacions per 
deixar les bosses 
de la recollida 
porta a porta
Sobre la recollida porta a por-
ta, Recollida de Residus d’Oso-
na ens fa les següents indica-
cions:
-  Cal fer la selecció de residus 

de manera habitual: orgànica, 
multiproducte, vidre i rebuig.

-  Transportar la brossa amb 
guants o mocador de paper.

-  Obrir la tapa dels cubells uti-
litzant guants o mocador de 
paper. Tornar a tancar la tapa.

-  Immediatament després, 
rentar-se les mans amb sabó.

- Els residus d’higiene i cura 
(mocadors, bolquers, guants, 
etc), han d’anar dins de bos-
ses resistents ben lligades 
(preferiblement dues) i van 
al rebuig, tot i que es poden 
treure també el dia de la 
fracció orgànica però a part.

- Els guants de làtex o nitril 
utilitzats per fer la compra o 
altres usos no són envasos 
i per tant no han de dipo-
sitar-se en el cubell de mul-
tiproducte d’envasos/cartró, 
van al rebuig.

- Les deixalleries mòbils i fixes 
no presten servei: guardeu a 
casa els residus especials (pi-
les, oli, electrònica…), no els 
llenceu als contenidors.

Mantinguem
el poble net
Ara més que mai hem de procurar entre 
tots mantenir els carrers nets de qualse-
vol tipus de brossa i burilles. La brigada de 
l’Ajuntament treballa en serveis mínims 
per desinfectar els carrers, però no poden 
cobrir el servei de neteja, per això és res-
ponsabilitat de tots i totes millorar la higie-
ne i la salubritat dels carrers. Es recomana 
que resteu confinats a casa, però si heu de 
sortir a comprar productes de primera ne-
cessitat o passejar el gos, mantingueu els 
carrers nets i no deixeu les bosses d’es-
combraries a les papereres.

Lectures 
estimatives dels 
comptadors 
d'aigua
SOREA informa que durant 
aquest període portarà a terme 
estimacions de les lectures dels 
comptadors d’aigua potable del 
municipi. Aquestes seran regula-
ritzades posteriorment un cop 
la situació ho faci possible.

Si necessiteu bombones 
de butà encarregueu-les 
per telèfon
Gas Osona, distribuïdor de bombones de 
butà al municipi, comunica que qui necessiti 
butà ha de trucar abans per fer l’encàrrec 
perquè el repartidor passi per casa seva. 
El camió no es passejarà per tot el poble 
tocant la botzina, com sempre fa.

Per encarregar les bombones heu de 
trucar a Gas Osona: 93 886 90 06

Recolliu les
caques del gos
Quan sortiu a passejar el vos-
tre gos és important mantenir 
els carrers nets recollint i ges-
tionant les caques dels gossos 
i evitar que orinin a les parets, 
portals i mobiliari urbà i més 
en aquesta situació en la que 
estem vivint que la neteja és 
crucial. Assumiu, doncs, les vos-
tres responsabilitats i recolliu 
els excrements dels vostres 
animals, que ells no ho poden 
fer.

Desinfecció de carrers i espais públics
Amb l’objectiu de frenar la pandèmia i garantir la higiene dels espais públics, 
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha mobilitzat recursos per a desinfectar 
els carrers del poble, prioritzant els entorns dels edificis públics que estan 
oberts com l’Ajuntament i el Consultori i les zones de més afluència com 
són els voltants de comerços i la parada del bus. Aquesta actuació s’ha fet 
en col·laboració amb Recollida de Residus d'Osona, SL, empresa del Consell 
Comarcal

Sant Julià contra la pandèmia
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Tancament de l'oficina de l'ORGT
La Diputació de Barcelona ha tancat les oficines de l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT). L’atenció L'atenció als contribuents es 
manté a través dels següents canals:
- Telemàtica (orgt.diba.cat). També podreu presentar escrits a través 

del registre telemàtic.
- Correu electrònic a l’adreça: orgt.atenciociutadana@diba.cat, a tra-

vés de la qual es reben i contesten consultes.
- Per telèfon, trucant al número 93 202 98 02
- Per conèixer les dates de finalització de pagament voluntari dels 

tributs, accediu a orgt.cat/calendari. El de vehicles de tracció mecà-
nica s’ha prorrogat automàticament, i per tant anirà del 2 de març 
al 2 de juny de 2020. 

Restriccions en l'horari del bus
El transport públic també s’ha vist afectat per aquesta situació i el 
servei de bus ha reduït eventualment els viatges establint uns nous 
horaris. El nivell d'ocupació del bus no podrà superar un terç de la 
seva capacitat per tal de mantenir una distància superior a un metre 
entre els viatgers.

“Es recomanable només
utilitzar el bus per necessitat”

Suspès el servei
de Correus
El servei de Correus ha quedat inter-
romput a conseqüència del confinament 
del personal del servei que depèn de 
la carteria de Vic. De moment no hi ha 
data per reprendre el servei. Per urgèn-
cies cal dirigir-se a l'oficina de Vic -Ram-
bla Hospital, 48- Telèfon 93 889 56 64. 

D’acord amb el RD 463/2000, de 
14 de març, pel qual es declara l'Estat 
d'Alarma, queden suspesos els terminis 
administratius de tots els procediments 
de tot el sector públic. 

Es recullen màscares de 
busseig del Decathlon
L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
va recollir entre la ciutadania màscares 
de busseig (snorkel) típiques de la bo-
tiga Decathlon (Model EasyBreath De-
cathlon) per l'Hospital General de Vic, ja 
que podien ser aprofitades per pacients 
afectats per covid-19. Aquesta iniciativa 
fou coordinada entre els ajuntaments i 
el Consell Comarcal d’Osona. Al tan-
cament de la revista era previst que la 
campanya finalitzés el dimarts 7 d'abril.

Suport al jovent
per seguir els estudis
a distància
L'Ajuntament ha atès els casos d'estu-
diants i alumnes que no tenien equips 
informàtics per seguir els estudis des 
de casa. Si esteu en aquesta dificultat, 
contacteu amb el Punt Jove Tortí, al 
correu electrònic: sjv.pij@vilatorta.cat o 
trucant a l’Ajuntament i mirarem com 
ajudar-vos.

L’escola Bellpuig i l'Ajuntament tam-
bé van fer una crida a la ciutadania per 
fer donacions de jocs de taula educatius 
en desús i en bon estat per a famílies 
del municipi que no tinguessin accés a 
internet i, per tant, fos més difícil pels 
seus fills i per les seves filles seguir 
l'aprenentatge de manera telemàtica.

Sant Julià contra la pandèmia

Horari de dilluns a divendres

Vic  8,20 - 12,30 - 17,00 - 19,00
Folgueroles  7,55 - 8,39 - 12,45 - 17,35 - 19,20
Sant Julià de Vilatorta 8,00 - 8,47 - 12-55 - 17,30 - 19,30
Calldetenes  8,10 - 8,53 - 13,00 - 17,45 - 19,38

Horari de dissabtes

Vic    8,15 - 8,55 - 12,30 - 13,15 - 19,00
Folgueroles 8,30 - 9,08 - 12,45 - 15,30 - 19,20
Sant Julià de Vilatorta 8,38 - 9,15 - 12,55 - 15,38 - 19,30 
Calldetenes 8,46 - 9,22 - 13,00 - 15,45 - 19,38

Autocars J. Comasòlivas. Telèfon d’atenció als usuaris: 637 52 73 47
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Infovilatorta app, el nou canal 
d'informació local des del mòbil
L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha accelerat 
la creació d’una via per fer arribar notificacions a tota 
la població. Infovilatorta app és una nova aplicació 
mòbil app en període de proves per rebre informació 
local i notificacions d’emergència, sobretot en aquests 
moments crítics. De moment només és disponible 
per Android però s’està treballant perquè també 
sigui compatible per Apple. Infovilatorta app es pot 
descarregar des de Google Play. 

Enllaç: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=infovilatorta.vilatorta.cat

Stop covid19 cat, una app 
imprescindible per lluitar
contra la pandèmia
Stop covid19 cat és una aplicació mòbil per comuni-
car els símptomes que tens i com van evolucionant. 
Això permet al Departament de Salut tenir dades de 
com evoluciona la pandèmia al nostre país. A través de 
l'aplicació els professionals podran preguntar als usu-
aris si han patit alguna patologia prèvia o conèixer si 
empitjoren els símptomes i determinar si els afectats 
requereixen d'un tractament personalitzat. En aquest 
cas es derivaria la persona. 

Enllaç: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=cat.gencat.mobi.StopCovid19Cat

Gencat app, avisos
de Protecció Civil
Aquesta app aplega els serveis per a mòbils creats per 
la Generalitat de Catalunya i permet comunicar amb 
la ciutadania a través de missatges personalitzats (no-
tificacions push) per fer-li arribar comunicacions relle-
vants segons la seva ubicació. Sobretot, el canal push 
permet rebre avisos d'emergència de Protecció Civil 
de la Generalitat, quelcom imprescindible aquests dies. 
El servei informa sobre què està succeint, quan, on, i 
què fer, en situacions d'emergència, sigui per la ubicació 
de l'usuari o per subscripció a zones d'interès.

Descarregueu-la a Play store o a Apple store del 
vostre mòbil, o a l’enllaç: https://web.gencat.cat/ca/di-
rectoris/directori-daplicacions-mobils/aplicacio-gencat

La crisi per la pandèmia covid-19 ha afectat molt a 
les famílies que han tingut una defunció propera. Han 
quedat suspeses les vetlles dels difunts i els funerals, i 
els enterraments es fan dins la més estricta intimitat. 
Això encara causa més dolor en el moment d’acomi-
adar-se d’un ésser estimat. Des d’aquestes línies una 
forta abraçada a tothom qui s’ha trobat en aquesta 
situació.

El servei religiós també s’ha vist interromput. Han 
quedat suspeses totes les misses a les esglésies par-
roquials de Sant Julià i de Vilalleons, i no hi haurà les 
celebracions habituals de la Setmana Santa, quelcom 
mai vist al nostre poble.

En cas de defunció d’un fidel catòlic es pot demanar 
a la funerària o a la parròquia si hi ha possibilitat que 
un sacerdot llegeixi un responsori. 

Telèfon de la parròquia: 93 886 80 18.

Suspesos els funerals i els serveis religiosos

Processó del Mont-i-calvari

Sant Julià contra la pandèmia
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Els Mossos, la Guàrdia Civil
i la Policia Nacional volten pel territori
Hi ha hagut veïns que han preguntat a l’Ajuntament perquè hi havia pa-
trulles de la Guàrdia Civil voltant pel poble. Des de Mossos d’Esquadra 
ens comuniquen que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional volten arreu 
del territori vetllant pel compliment de la normativa derivada de l'estat 
d'alarma, amb tot el que això suposa, com la imposició de sancions. 

Certificat 
autoresponsable
de desplaçament
La declaració de l'estat d’alarma limi-
ta la llibertat de circulació de perso-
nes i determina per a quines activi-
tats es pot circular per les vies d’ús 
públic. En aquest sentit la Generalitat 
ha elaborat un model de declaració 
autoresponsable per facilitar als ciu-
tadans i els agents de policia la com-
provació que un desplaçament de-
terminat corresponen a una activitat 
autoritzada, en el marc del Pla d’ac-
tuació del PROCICAT. El document 
el podeu omplir a https://confinapp.
gencat.cat, en cas que no pugueu està 
disponible a les oficines de l’Ajunta-
ment. O bé descarregar des de la 
web de l’Ajuntament, a la notícia que 
hi fa referència. 

Caiguda de la mobilitat 
de vehicles
Les càmeres de seguretat de les en-
trades i sortides del municipi han de-
tectat un descens global de trànsit del 
56,6% entre la primera setmana de 
març -quan encara no s’havia declarat 
l’estat d’alarma- i la tercera –ja activat 
el confinament-.

Dels 45.727 vehicles enregistrats 
entre el 2 i el 8 de març es va passar 
als 19.858 durant la setmana del 16 
al 22 del mateix més. El punt que va 
experimentar el descens més signifi-
catiu és la BV-5201 en el trencant de 
la Font d’en Titus que va passar dels 
28.422 vehicles als 9.758 entre una 
setmana i l’altra, la qual cosa significa 
un 65,6% menys de trànsit.

Els altres tres punts on hi ha càme-
res que són la confluència de carretera 
de Vilalleons BV-5202 amb la BV-5201, 
a l’alçada del carrer de Montseny, i els 
altres dos a la sortida i entrada de l’Eix 
transversal a la mateixa carretera de 
Vilalleons, el descens de trànsit res-
pectiu ha estat del 59,8%, (de 1.083 
vehicles a 435); el 45,0% (de 6.979 a 
3.835) i del 37,2% (de 9.243 a 5.803).

L'Institut Català de les Dones 
(ICD) del Departament de la 
Presidència i el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famí-
lies han reorganitzat els serveis 
que gestionen per poder ga-
rantir l’atenció a les dones en 
situació de violència masclista 
durant els dies que duri el con-
finament amb l’objectiu que no 
hi hagi cap dona desatesa mal-
grat la dificultat de mobilitat i 
atenció presencial. S’ha reforçat 
el servei 900 900 120 perma-
nent d’atenció a dones en situa-
ció de violència masclista. 

Es demana l’especial col·la-
boració de les persones de l’en-
torn, ja que si la dona no pot 
efectuar les trucades o escriure, 
siguin les persones de l’entorn 
les que estiguin amatents a la 
situació i es posin en contacte 
directament amb el servei 900 
900 120. 

També continua en marxa 
el servei d’atenció a la diver-

Zona blava d'aparcament
Durant la crisi per la covid-19 no s’ha alterat el 
funcionament de l’aparcament en zona blava. 
Aquest sistema afavoreix la rotació de vehicles 
en detriment de l’exclusivitat i acaparament 
de places d’aparcament en zones comercials 
i de serveis. S'aconsella que durant el període 
de confinament els vehicles estiguin tancats al 
garatge i si no és possible tenir-lo aparcat en 
un lloc autoritzat i que no sigui zona blava.

Atenció a les dones en situació de 
violència masclista durant el confinament

sitat sexual i identitats de gènere 
d’Osona (SAI LGTBI d’Osona) 
que ofereix informació, orientació 
i assessorament amb relació a la 
diversitat sexual i identitats de gè-
nere, fent èmfasi en l’atenció a les 
desigualtats, discriminacions i vio-
lències al 93 702 72 84.

Sant Julià contra la pandèmia
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Davant la situació actual, i amb previsió que potser s’allargarà el termini 
de confinament, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’ha vist obligat a 
suspendre quatre dels actes més importants que habitualment es cele-
bren durant la primavera: el 43è Aplec Caramellaire -19 d’abril-, la 37a 
Caminada popular de les Guilleries -17 de maig-, la 12a Fira del Tupí -23 de 
maig- i el 29è Concurs de pintura ràpida. Per poder realitzar aquests actes 
calen uns treballs previs organitzatius i fer unes previsions que han quedat 
estroncades per la situació generada pel coronavirus. Per això, sentint-ho 
molt i en una decisió sense precedents, l’Ajuntament de Sant Julià de Vila-
torta ha decidit cancel·lar-los.

La fira 2020 venia carregada de canvis, amb conceptes actualitzats per 
fer-la més atractiva, amb el reemplaçament del recinte firal al parc de les 
Set Fonts i la concentració de l’activitat en una única jornada anomenada 
KERAMIK. Es continua preparant, però, una nova pàgina web amb contin-
guts propis de la Fira i del món de la ceràmica en general. En breu la po-
dreu consultar i així us aneu posant al dia de les novetats que vagin sorgint: 
imatge, ubicació, tallers, tendències.

Altres actes que hi havia previstos al Saló Catalunya i que s'han hagut 
de cancel·lar són el concert de la banda "Nascuts en dimarts" programat 
pel 14 de març, l'estrena de l'obra de teatre Parèntesi, del 28 de març, i el 
concert de The River Troupe Gospel Sallent del 26 d'abril.

Tampoc es podrà fer la Diada de Sant Jordi i queda la incògnita de saber 
si se celebrarà o no l'Aplec de Sant Ponç.

Se suspèn l'Aplec Caramellaire, la Caminada 
la Fira del Tupí i el Concurs de pintura

Sant Julià contra la pandèmia

Declaració institucional de les 
alcaldesses i alcaldes d'Osona

i el Lluçanès davantl'emergència 
sanitària per al covid-19

Vilatortins 
en xarxa
covid-19
Blai Martí
(@Vlasios_MT)
9 de març
Per mi que la crisi del coronavi-
rus la gestiona la mateixa gent 
que la crisi a can Barça.

Laia Albó
(@LaiaAlbo)
13 de març
Per fi! Oriol Mitjà ja hauria d'ha-
ver sortit al #VolemSaberTV3. 
Des del @govern no se li ha fet 
cas en gairebé res (i quan ho han 
fet, tard). Personalment crec que 
és un dels professionals que hau-
rien d'haver tingut més en comp-
te. Més ciència i menys estrelles 
polític-expert-mediàtiques!

Albert Planes
(@Albert_Planes)
3 d’abril
Al costat de la gent...! Avui alguns 
hem atès més de 60 persones 
(telèfon i domicili). Moltes amb 
sospita covid-19, moltes amb 
altres problemes. El millor regal: 
“Gràcies per trucar, gràcies per 
fer costat, una veu amiga fa bé!”. 
Tancant l’aixeta, evitant ingressos, 
promovent altes.

Marc Costa
(@CostaTrachsel)
4 d'abril
S'està focalitzant darrerament 
l'atenció informativa a les resi-
dències, que estan fent molt més 
del que poden, amb escassos 
recursos en comparació al sector 
sanitari, per evitar que la pandè-
mia incideixi el mínim possible als 
seus usuaris que, com veiem, són 
els més vulnerables. Molt orgullós 
i el meu absolut reconeixement 
a tots els seus professionals pel 
compromís i aquesta tasca ingent 
d’evitar l’inevitable. Tinguem-los 
també en compte. La seva situa-
ció no és gens fàcil.

@
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Mascaretes cosides amb solidaritat
Situació d'emergència, solucions d'emergència. Aquesta és el lema de cen-
tenars de persones que s'han mobilitzat per fer front al coronavirus. Des 
d'ajudar a portar la compra als avis, fins a cosir mascaretes per als veïns. A 
Sant Julià de Vilatorta, una quinzena de cosidores s'han unit per fer masca-
retes per als comerciants i la població de risc.

Treballadors de supermercat, carnisseria, peixateria o forn de pa estan 
molt exposats al públic. A Sant Julià, molts d'aquests venedors tenien mas-
caretes de paper o alguns ni tan sols això. "Són mascaretes d'un sol ús i a 
mesura que avançava la setmana, acabaven trinxades i en molt mal estat", 
explica Cristina Suñén, regidora de Serveis Socials, Gent gran, Voluntariat 
i Cooperació.

 Davant d'aquesta situació, des de l'Ajuntament es va impulsar aquesta 
xarxa de cosidores. En només un cap de setmana, se'n van arribar a cosir 
unes 280. "Ha estat una solució d'emergència perquè els comerciants no 
haguessin d'anar amb mascareta de paper", afegeix.

Es van repartir als comerços i se'n van donar dues a cada treballador 
perquè es puguin anar canviant. Els requisits de les mascaretes és que han 
de ser de cotó 100% per poder-les rentar a 60 graus i planxar-les. També 
cal que siguin de doble tela. 

La regidora destaca que les cosidores "també hi han posat el material", ja 
que no es volia "anar d'un cantó a l'altre traginant roba perquè hagués estat 
més perillós". "La solidaritat és doble: hi posen la feina i el material", conclou.

"No volem salvar el món, però dona seguretat"
Una d'aquestes cosidores és Anna Garcia que, confinada a casa, n'ha 

cosit una trentena. "Si se m'acabava la goma elàstica, feia servir beta per 
lligar", explica, remarcant que "cadascú s'organitza com pot, amb el ma-
terial que té a casa". "Sabem que no té un ús sanitari; no volem salvar el 
món, però dona seguretat", puntualitza Garcia. En aquest sentit, explica que 
almenys "s'estalvia la saliva", un dels elements de transmissió de covid-19.

A Sant Julià, el grup de cosidores es coordina a través de Whatsapp. 
Tal com relata la cosidora, "quan una no sap una cosa, pregunta i tota la 
resta ho explica a la seva manera, enviant fotos o tutorials de YouTube". 
Tot i això, la xarxa de solidaritat de cosidores va més enllà. "Hi ha una unió 
impressionat", remarca Garcia, ja que fins fa poc, aquestes cosidores es 
trobaven pel carrer sense saber que compartien afició i solidaritat.

Reportatge extret d'Osona.com i NacióDigital
Carles Fiter (text) Adrià Costa (imatges)

Instruccions
per a l'ús de
les mascaretes
no homologades
L’Ajuntament ha coordinat la 
distribució de mascaretes no 
homologades entre la pobla-
ció. Des d’un primer moment 
ho ha fet amb unes instrucci-
ons precises, que recorden que 
portar mascareta no ens pot 
fer relaxar de les mesures més 
eficaces contra el contagi: evi-
tar el contacte entre persones 
i la higiene de mans.

Només les mascaretes ho-
mologades (FFP2 i FFP3) po-
den evitar el contagi per co-
ronavirus SARS-CoV-2. Amb 
màscares quirúrgiques o de 
roba heu de tenir en compte 
algunes mesures importants:
1 Mantenir l’aïllament social i 

la higiene de mans seguei-
xen sent la millor mesura per 
prevenir el contagi. #joem-
quedoacasa

2 Si has de sortir, mantén les 
distàncies de 2 metres com a 
mínim, tus en mocadors d’un 
sol ús o al colze, evita el con-
tacte de les mans amb la cara.

3 Si surts amb màscara, evita 
tocar-te la cara el temps que 
la portis posada (les teves 
mans poden contaminar-la)

4 Les màscares de roba acu-
mulen secrecions que poden 
ser infectants. Cal rentar-les 
després de cada ús, a 60º i 
amb un raig de lleixiu.

5 A l’hora de treure i posar la 
mascareta, procura no tocar 
la part exterior, tan sols es-
tira les gomes de les orelles 
i diposita-la directament a la 
zona on la rentaràs. Després 
cal rentar-se les mans.
Només l’Ajuntament pot re-

partir aquest tipus de mascare-
tes, és important que els veïns 
no les reparteixin entre ells.

Sant Julià contra la pandèmia
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Sant Julià contra la pandèmia

La vilatortina Carla Mencos Riera 
és a Austràlia des de fa dos anys i, 
per tant, està vivint la pandèmia a 
l’altra punta del planeta. El seu es-
tat, Queensland, té una població de 
cinc milions de persones i aquest 
diumenge encara no havia superat 
els 1.000 casos de coronavirus, però 
tot i això els infectats es comencen 
a multiplicar i el govern va endurint 
les mesures de confinament. Els ser-
veis que no es consideren essencials 
estan aturats, igual que a l’Estat es-
panyol, de manera que Mencos ha 
deixat de treballar al restaurant on 
habitualment s’ocupa de coordinar 
reserves i esdeveniments.

En conversa amb la Revista vi-
latorta explica que “el moment 
és complicat. Les factures s'han de 
pagar igualment i tenim pendents 
temes de visats. Vivim amb molta 
incertesa sobre si podrem tornar 
aviat a treballar o no i, per ara, no 
hem rebut cap ajuda ni del govern 
espanyol ni de l’australià”. Tot i això, 
ella no s’està de braços plegats. És 
educadora social i, a banda d’estu-
diar un postgrau, ara mateix ofereix 
els seus serveis gratuïtament via 
Skype o telèfon. També continua 

Carla Mencos
Viure la pandèmia 
des dels antípodes 
de casa

vinculada a Lifeline, una organització 
que es dedica a atendre persones 
amb tendències suïcides, problemes 
de salut mental o simplement escol-
tar qui necessita "una orella amiga”.

Les mesures que més han canviat 
el dia a dia de Mencos són les que 
restringeixen l’activitat laboral, però 
també les que tenen a veure amb 
hàbits quotidians i de vida social: “Po-
dem sortir només en grups de dues 
persones i únicament per qüestions 
mèdiques, anar a comprar, fer exer-
cici i assistir a funerals o casaments” 
sempre que siguin en petit comitè. 
D'altra banda, no estan permeses 
les visites a casa i això vol dir que 
per veure la seva parella, per exem-
ple, l’única opció és coincidir a l’hora 
de fer esport. Les multes per trencar 
les restriccions poden arribar a im-
ports de fins a 11.000 dòlars i penes 
de presó, però Mencos explica que 
compartir casa amb sis persones 
l’està ajudant a estovar el confina-
ment: “Hi ha moments que preferi-
ria ser a Santa Julià, però viure amb 
un grapat d’amics vol dir distreure’s 
molt i no estar mai sola, i lògicament 
això fa més fàcil encarar la situació”. 

El contacte amb la família i els 

amics del poble continua sent fluid, 
sobretot a través de whatsapp, i ex-
plica que en general percep molta 
consciència sobre la gravetat de la 
pandèmia i la necessitat de no pren-
dre riscos innecessaris. A Austràlia, 
en canvi, considera que d’entrada va 
faltar mà de ferro per part del go-
vern: “Es va preuar més l'economia 
que el benestar de les persones, 
sense tenir en compte que, al cap 
i a la fi, el motor del sistema som 
les mateixes persones. Ara sembla 
que Scott Morrison, el primer mi-
nistre, comença a entendre que per 
molt que estiguem a l'altra punta 
del món el virus no entén de països 
ni fronteres”.

Mentre que per desgràcia ens 
anem acostumant a les notícies i 
als informatius plens de recomptes 
d’infectats, Mencos recorda que hi 
ha més d’1,2 milions de persones 
afectades arreu del planeta i, a data 
del primer diumenge d’abril, gairebé 
65.000 morts: “És escandalós i molt 
trist, i encara més quan parlant de 
xifres tan extraordinàries ens obli-
dem que ens referim a vides”.

Txell Vilamala

“Podem sortir només 
en grups de dues 

persones i únicament 
per qüestions mèdiques, 

anar a comprar, fer
exercici i assistir a 

funerals o casaments”
Carla Mencos, dreta al mig de la fila del darrere,

amb els companys amb qui comparteix casa
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El cas d'Adriana Panadès Erra és tot 
el contrari de la Carla Mencos. Està 
atrapada a Sant Julià de Vilatorta. Va 
anar a Austràlia el gener de 2019 
a fer un màster (MBA Master Bu-
siness Administration) i mentre es-
tudiava va trobar feina de Business 
Analyst (analista empresarial) per 
l'start up Klip Sports. L'1 de març 
d'enguany va tornar a Sant Julià per-
què havia de renovar el visat, i cal 
fer el tràmit des de fora del país. "És 
un document que en tres setmanes 
o un mes, ja pots tornar a Austràlia", 
explica Panadès.

Després de dues setmanes a 
Sant Julià i abans de tornar a Aus-
tràlia, havia decidit anar a passar 
deu dies a Tailàndia amb una amiga. 
Però, poc abans de marxar, tot es 
va precipitar. La pandèmia del coro-
navirus s'estenia arreu del món i es 
van començar a tancar fronteres. A 
Panadès encara no li havien garantit 
el visat per Austràlia i si anava de 

Adriana Panadès 
Atrapada
a Sant Julià

vacances a Tailàndia s'havia d'estar 
quinze dies en quarantena pel fet 
de ser turista espanyola. "No em 
sortia a compte anar-hi", apunta.

Va decidir quedar-se a Sant Ju-
lià amatent del vistiplau del visat, 
però mentre s'esperava, Austràlia 
va anunciar que tancava fronteres 
fins a nou avís i, per tant, tots els 
visats quedaven congelats. "L'últim 
que he llegit és que tenen previst 
tancar fronteres entre 5 i 8 mesos", 
lamenta.

A tot això, s'hi suma el fet que el 
visat que està tramitant Panadès és 
temporal, un document per a feines 
més bàsiques, com del sector de la 
restauració. Un cop hagués entrat 
al país, ja l'hagués pogut canviar. Tot 
i això, el govern australià està de-
manant que la gent que té el visat 
temporal torni a casa. De fet, ha fet 
que les dues aerolínies del país fa-
cin més rutes per retornar aquestes 
persones al seu país natal.

Adriana Panadès ha viatjat des 
que era ben jove. Amb una maleta 
carregada de passió per la gimnàs-
tica artística, va marxar als 16 de 
casa cap al CAR de Madrid. Als 18, 
va anar als Estats Units i una lesió la 
va obligar deixar l'esport. Tot i això, 
s'hi va quedar viure uns vuit anys 
més en els quals va fer la carrera i 
també hi va treballar. Després dels 
EUA va estar un any a Barcelona i 
poc després ja volava cap a Aus-
tràlia.

Ara ha quedat atrapada a Sant Ju-
lià de Vilatorta. Acostumada a grans 
ciutats, Panadès passa les hores fent 
esport; formant-se amb algun curs 
on-lines; o llegint notícies de feina, 
esport o de com estan les fronte-
res. Sortosament està a prop de la 
família, i "entre els uns i els altres" 
superen el confinament.

Carles Fiter

“Panadès ha viatjat 
des que era ben jove: 
als 16 anys va marxar 

a Madrid amb una 
maleta carregada 
de passió per la 

gimnàstica artística”

Sant Julià contra la pandèmia

Adriana Panadès a la badia de Sydney
i al jardí de casa seva, a Sant Julià
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Demorada l’adjudicació del lloguer
dels dos habitatges municipals
L’arrendament del pis del carrer de Puig-l’agulla, 2, 1r. 
2a. i de la casa de la Mestra de Vilalleons s’ha demorat. 
L’Ajuntament va decidir allargar el termini de presentació 
de propostes del 24 de desembre de 2019 al 10 de gener 
de 2020. La decisió es va prendre per tenir més dies per 
poder ensenyar els immobles a les persones interessades 
i donar més temps per presentar sol·licituds. Però aques-
ta ampliació de termini no va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona com era preceptiu. 
Per solucionar aquest defecte de forma, es va publicar 
l’anunci de nou al BOPB i per tant va començar un segon 
termini per admetre propostes: del 29 de gener al 13 de 
febrer. Aquest fet afegit a un recurs de reposició presentat 
per part d’una persona interessada va fer que fins el dia 10 
de març no es fes la sessió pública d’obertura dels sobres 
amb les propostes. En total se’n presentaren 16 per a la 
casa de la Mestra i 13 pel pis del carrer de Puig-l’agulla. 
La posterior declaració d’estat d’alarma per la covid-19, 
durant la qual s’han suspès els terminis administratius, 
fa que els dos immobles quedin pendents d’adjudicació, 
que es preveu fer immediatament un cop s’aixequi la 
suspensió de terminis.

Denunciat un atac feixista al poble

Durant la nit del dissabte 29 al diumenge 1 de març 
un grup de persones encaputxades van despenjar l’es-
telada i les pancarta a favor de la llibertat dels presos 
polítics i exiliats del balcó de l'Ajuntament, van plantar 
un adhesiu de grans dimensions amb la bandera espa-
nyola als vidres de l’entrada de la casa de la vila i es 
van endur dues plaques del carrer Lluís Companys. 

Davant d’aquests fets antidemocràtics l’Ajuntament va 
presentar un denúncia davant els Mossos d'Esquadra.

L'atemptat contra la senyalització del carrer Lluís 
Companys és especialment greu tenint en compte que 
afecta la memòria de l’únic president escollit demo-
cràticament a Europa que va ser assassinat per un 
govern feixista. L'Ajuntament espera que s'identifiquin 
els autors d'aquest atac cap als béns municipals que 
desgraciadament s'han repetit en anteriors ocasions. 

Segons ha publicat el diari digital El Nacional els autors 
es fan dir Asociación Unión de Brigadas i s'encarreguen 
de "donar cobertura jurídica i netejar la propaganda 
colpista i separatista" i es divideix en dues branques, la 
Brigada Tarrasa i la Brigada SuperNenas i es dediquen 
a delinquir pels carrers destrossant tot allò que forma 
part del mobiliari urbà i consideren que no és de la seva 
ideologia. Aquest grup ultra espanyolista retira tot el que 
té a veure amb l'independentisme: s’enduen estelades, 
trenquen pals de banderes, malmeten murals o fins i 
tot arranquen plaques de carrers que porten per nom el 
del president Lluís Companys. Unes accions habituals 
que han repetit en d'altres municipis com Folgueroles o 
Amer, el poble del president Puigdemont.
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A finals de febrer passat els Mossos 
d’Esquadra van desarticular una 
organització criminal especialit-
zada a robar en domicilis, que entre 
d’altres indrets de Catalunya, també 
havia actuat a Sant Julià Vilatorta. 

Els detinguts són tres homes i 
una dona que havien participat en 
almenys tres robatoris en força en 
cases del municipi de Sant Julià els 
dies 14 i 16 de febrer. La policia ha 
informat que el grup estaria format 
per cinc persones i que no es descar-
ten noves detencions. El dispositiu 
es va portar a terme el 26 de febrer 
a Barcelona i van inspeccionar el 

Els Mossos dEtEnEn una banda quE havia

robat En divErsEs casEs dE sant Julià

local on el líder de la banda i la seva 
parella, també detinguda, anaven 
a vendre alguns dels objectes sos-
trets. Segons els Mossos els lladres 
triaven prèviament els habitatges 
i actuaven entre les 7 i les 9 del 

vespre. S’emportaven diners, joies 
o dispositius electrònics i objectes 
amb sortida fàcil al mercat negre.

Les proves recollides en delinquir 
en el nostre municipi foren claus per 
la desarticulació de la banda.

Entre el 20 i el 23 de gener passat 
es va produir un temporal de llevant 
totalment extraordinari a Catalu-
nya, denominat “Glòria”, amb una 
ventada general i persistent i una 
important precipitació. Els més de 
203 litres caiguts a Sant Julià van 
produir diversos estralls al poble 
malmetent camins, provocant 
esllavissades i afectacions en el 
subministrament elèctric. L’Ajunta-
ment va activar el Pla de protecció 
civil en fase d’alerta i va haver de 
tallar el passeig del Torrent i el camí 
de Puigsec per desbordaments 
i caiguda d’arbres. Al passeig del 
Torrent, que encara continua tancat 
al transit, la força de l’aigua es va 
endur part del voral que hi ha entre 
la llera i el carrer i caldrà fer-hi una 
considerable obra de consolidació 
del marge. En el camí de la font de la 
Riera es van malmetre els guals que 
travessen el torrent. En aquest camí 
i a gairebé a totes les pistes forestals 
l’aigua va provocar xaragalls de gran 
fondària, erosions importants del 
terreny, esllavissades i caigudes 
d’arbres en alguns punts. 

Conseqüències del temporal “Glòria”

El vent també va provocar des-
perfectes en alguns edificis i va 
desplaçar cubells d’escombraries la 
nit de la recollida. La Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalu-

nya i el govern espanyol han obert 
una línia d’ajuts econòmics per a les 
obres de reparació bàsiques, que 
l’Ajuntament de Sant Julià ha valorat 
en 67.049 euros.
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PrEssuPost dE

l'aJuntaMEnt 
PEl 2020

El ple municipal del 23 de desembre 
de 2019 va aprovar per unanimitat el 
pressupost general de l’Ajuntament 
per aquest any 2020 que puja a 
4.250.999,00 euros, 1.344.959,42 
euros menys que el de l’any anterior 
perquè les inversions d’enguany no 
són tan elevades com les de l’any 
anterior. La inversió més important 
d’aquest any seria una millora d’in-
fraestructures des de les Set Fonts 
fins al carrer de Ramon Llull, una in-
versió que només podrà executar-se 
si arriba finançament extern en for-
ma de subvencions ja sol·licitades. 
Destaquen també la construcció 
d’un carril bici a l’avinguda Jaume 
Balmes com a mesura de seguretat 
pels alumnes de les escoles que es 
desplacen amb bicicleta, i la legalit-
zació i canvi de l’enllumenat públic, 
inversions que també hauran de 
comptar amb finançament d’altres 
administracions per dur-se a terme. 

Tant en l’apartat d’ingressos com 
de despesa, la diferència més impor-
tant respecte l’exercici anterior és en 
els capítols de 7 i 9 corresponents 
a les transferències de capital i els 
passius financers.

CAPÍTOL D’INGRESSOS 
1. Impostos directes    1.261.000,00
2. Impostos indirectes     90.000,00
3. Taxes i altres ingressos  1.054.065,70
4. Transferències corrent   883.906,75
5. Ingressos patrimonials   38.075,00
6. Alienació d'inversions reals   0,00 
7. Transferències capital  538.727,95
9. Passius financers   385.223,60

Total  4.250.999,00

CAPÍTOL DE DESPESES 
1. Despeses de personal  1.065.005,21
2. Desp. béns corrents i serveis  1.900.767,72
3. Despeses financeres   2.000,00
4. Transferències corrents   177.391,17
5. Fons contingències i imprevistos   0,00
6. Inversions reals   905.557,11
7. Transferències capital  93.088,87
9. Passius financers   107.188,92

Total  4.250.999,00

INVERSIONS

PEL 2020

Es preveuen 17 inversions que pugen a 905.557,11 euros

Expropiació zona verda carrer Miquel Pallàs - av. Vic 20.000,00
Millora infraestructures des de c. R. Llull fins a les Fonts 521.998,31
Enllumenat públic parc Set Fonts  10.000,00
Itinerari carril bici av. Jaume Balmes 102.580,00
Sobreeixidor sistema clavegueram sector Font d'en Titus 35.00,00
Senyalització masies 3.500,00
Tendals llar d'infants 2.00,00
Adquisició vehicle elèctric 30.828,80
Connectivitat Wifi-Eu 15.000,00
Equips informàtics –arxiu, disc dur, llicències– 5.650,00
Legalització i canvi enllumenat públic 120.000,00
Reforma camp de futbol 4.500,00
Sistema climatització arxiu 12.000,00
Senyalització zona industrial 5.000,00
Edició llibre estudi excavacions Bosc del Quer 4.000,00
Mural ceràmic de la sala de plens 10.000,00
Estela –monument a la sardana– 3.500,00
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El dijous 20 de febrer passat es va signar un conveni amb Incasòl, el Consell 
Comarcal d’Osona i el Consorci d’Osona de Serveis Socials per destinar l’estalvi de 
la IV Marató de l’Estalvi Energètic a l'edifici de 16 habitatges de protecció oficial que 
l’Incasòl té al barri del Perer de Sant Julià de Vilatorta. Aquest estalvi es destinarà a 
la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, que ajudaran a reduir la factura del 
llum d'aquests habitatges, on fins i tot la calefacció és elèctrica.

La Marató de l’Estalvi Energètic és una campanya de sensibilització i bones 
pràctiques en l’ús i el consum de l’energia que té com objectiu destinar l’estalvi 
econòmic aconseguit a accions contra la pobresa energètica. Aquesta iniciativa 
s’adreça a municipis i ens públics que vulguin adherir-s’hi i participar-hi a través 
d’alguns dels seus edificis i equipaments. En l’edició del 2019 hi van participar 
la Generalitat, la Diputació i deu ajuntaments més. L’estalvi de la Generalitat, 
quantificat en 39.152, s’invertirà per tant íntegrament a Sant Julià de Vilatorta.

Una marató d'estalvi energètic servirà 
per posar plaques solars a l’edifici de 
l’Incasòl, al barri del Perer

El Centre d’informació 
de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona a 
Sant Julià de Vilatorta 
va rebre el distintiu al 
compromís de sosteni-
bilitat Biosphere 2019, 
juntament amb els 
centres d’informació de 
Folgueroles i Tavèrnoles. 
L'acte protocol·lari es va 
fer el 12 de desembre 
passat a la Sala Sert de 
l'Edifici el Sucre de Vic en 
el marc de la VII Nit del 
Turisme d'Osona al qual 
assistiren un centenar 
de persones majoritàri-
ament d’empreses del 
sector i representants 
dels ajuntaments. 

La jornada va comen-
çar amb la reunió del 
Consell General de 
l’organització especial 
Osona Turisme que va 
aprovar la memòria anual 
de 2019 i el pla d’accions 
i pressupost 2020. L’acte 
institucional va comptar 
amb l’assistència del 
diputat de turisme de la 
Diputació de Barcelona, 
Juan Luís Ruiz, el presi-
dent d’Osona Turisme, 
Carles Banús i el conseller 
delegat, Àlex Montanyà 
que van presentar les 
accions que duu a terme 
Osona Turisme i les línies 
d’acció per la realització 
del pla de màrqueting de 
l’ens.

El Centre 
d’Informació 
torna a 
aconseguir 
el distintiu 
Biosphere

Sant Julià de Vilatorta ha rebut el segell Infoparticipa per quart any consecutiu. Per 
primera vegada ha assolit el 100% de transparència de la web municipal, segons 
l’avaluació Infoparticipa, que efectua el Laboratori de Periodisme i Comunicació per 
a la Ciutadania Plural, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A Osona, 
a banda de Sant Julià, només Prats de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, Manlleu 
i Vic han aconseguit el 100% d'indicadors. El segell premia aquells ajuntaments 
que es caracteritzen per una major transparència, bona comunicació i foment de la 
participació ciutadana.

l'aJuntaMEnt dE sant Julià
dE vilatorta obté un 100%
En transParència
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El Ple del 20 de gener passat va aprovar inicialment el 
projecte de reforma de la Rambleta, un projecte que 
és fruit d’un llarg debat ciutadà, sobretot pel que fa 
al tractament de l’arbrat. Finalment, tot i que hi havia 
arguments sòlids a favor de mantenir-lo i a favor de 
substituir-lo per aurons blancs, l’Ajuntament ha pres 
la decisió de conservar-lo. Els sondatges fets al carrer 
indicaven que amb un acurat respecte a les arrels l’arbrat 
podria ser viable. Fruit d’això el projecte fou modificat 
altra vegada per assegurar aquesta viabilitat, amb unes 
prescripcions tècniques que hauran de ser tingudes 
molt en compte en la fase d’obra. Els escocells seran 
encara més generosos, i són aptes per si calgués plantar 
nou arbrat en un futur.

Més enllà de la polèmica el projecte suposa una 
millora molt important perquè es renoven els serveis i se 
n’implanten de nous. El carrer es convertirà de direcció 
única de sortida a la carretera BV-5201 i serà de prioritat 
invertida amb preferència als vianants. El projecte inclou 
la construcció d’un itinerari per a vianants des del passeig 
de la Generalitat fins a la carretera i la continuació de 
les voreres del laterals de la mateixa carretera. Paral·le-
lament a l’aprovació inicial l’Ajuntament ha convocat 
diverses reunions amb els veïns i amb la plataforma 
“Salvem els plataners de la Rambleta”.

AprovAt iniciAlment el 
projecte de lA rAmbletA
i l’itinerAri de viAnAnts

El 3 de març passat es va celebrar la sessió pública 
per l’obertura de les catorze propostes econòmiques 
rebudes per l’obra "Itinerari per a vianants i ciclistes 
a la BV-5202, entre els punts quilomètrics 0+000 i 
1+230 al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta”, 
amb un pressupost de licitació de 1.275.670,86 euros. 
Era la primera vegada que l’Ajuntament feia aquesta 
obertura mitjançant sobre electrònic. Les empreses 
licitadores presenten les seves propostes telemàtica-
ment, amb un sistema informàtic que només permet 
obrir-les el dia i l’hora de la sessió pública d’obertura, 
en què tothom pot presenciar com s’hi accedeix per 
primera vegada.

El projecte preveu la instal·lació d'enllumenat amb 
il·luminació LED, fent l'itinerari amable sobretot a 
l'hivern i augment també de la sensació de seguretat 
pels vianants que hi circulin. Aquest nou itinerari, a 
més de connectar amb la zona del Puig i el polígon 
industrial, donarà continuïtat al que va fer la Genera-
litat de Catalunya amb el nou accés a la C-25 per la 
carretera de Vilalleons.

L’actual crisi pel covid-19 deixa en suspens l’adjudi-
cació definitiva. Quan aquesta es pugui fer es calcula 
que en uns dos mesos es podrà establir la data d’inici 
de les obres.

Licitació de l'itinerari
de vianants al Puig
i a la zona industrial

Obres de reparació i millora de la xarxa de clavegueram
Aquest mes de febrer passat s’han fet les obres de 
millora d’un embornal del caminet de sota les Roques 
de l’Albereda, entre el bosc i la urbanització, en la zona 
on començava l’antic rec del Ranxero. Aquest desguàs 
quedava saturat i no engolia prou bé, i en pluges fortes 
s’inundaven garatges particulars. L’actuació ha consistit 
en redefinir la canalització del vial i la construcció d’una 

nova embocadura de més absorció. Haver rebaixat 
el camí i una rocalla han de permetre una conducció 
mes fluïda de l’aigua cap a la claveguera. 

També s’han construït dos pous de registre per 
millorar la xarxa de clavegueram. Un al carrer de 
Calldetenes, a tocar a l’avinguda de Puig i Cunyer, 
i l’altre capdamunt del carrer de la Font del Cargol.
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Les obres restauració del parc de les Set Fonts encaren la recta final 
complint el termini establert de sis mesos. S'han enllestit els acaba-
ments interiors de l’escorxador i alguns detalls en la part antiga del 
parc i l’aparcament, a més de les tasques de jardineria. Com a nou 
equipament públic, l’escorxador conserva la seva estructura original on 
s’han eliminat les parets interiors per crear un espai diàfan amb noves 
instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, calefacció i telecomunicacions 
i amb una zona de lavabos i una cambra per a la caldera i espai per a 
magatzem. També s’ha refet la teulada amb la col·locació d’aïllament 
tèrmic i s’ha suprimit el portal secundari. La seva polivalència el farà 
apte per acollir l’activitat de l’Esplai Serrallonga i altres propostes 
socioculturals.

La glorieta ha recuperat la imatge original lluint els colls de biga que 
li fan de pèrgola i s’han consolidat les esquerdes de les pilastres on hi 
ha les frases lapidàries que va fer gravar Miquel Pallàs. Ja s’han reparat 
els graons de pedra i les zones de murs més malmeses, i s’han construït 
nous embornals de recollida d’aigües pluvials als peus de les escales. 
El nou llac presenta una imatge inèdita sense la tanca que l’enlletgia, 
però que responia a mesures de seguretat. Ara havent-ne reduït la 
fondària a 15 centímetres permet un acostament sense perill per un 
contorn enllosat que es combina amb espais enjardinats. Les obres han 
permès solucionar les surgències del subsòl del davant de les fonts, fins 
ara desconegudes, amb un dipòsit de recollida i un drenatge canalitzat 
cap al torrent. Ara és el moment que es comença a configurar la nova 
jardineria del parc, que a més de conservar bona part dels boixos actuals 
crea àrees de verd en diversos llocs com ara el parterre amb arbres i 
plantes al davant de la barana de l’aparcament per evitar les topades 
dels vehicles que la malmeten. Tota la jardineria disposarà del sistema 
de reg gota a gota. Les obres compten amb una subvenció de 200.000 
euros de la Diputació.

avança la rEstauració

dEl Parc dE lEs sEt Fonts

El Ple de l’Ajuntament del 20 de 
gener passat va aprovar inicialment el 
projecte d’urbanització i reforma del 
carrer de la Creu del Tall. El vial, entre 
el carrer de la Mercè i el del Doctor 
Anglada, és dels pocs carrers del nucli 
urbà que encara no estan pavimentats 
i es caracteritza per unes escales 
irregulars i poc pràctiques per als 
vianants. El projecte contempla con-
vertir aquestes escales en una rampa 
practicable de pendent màxima cap 
el 12% i diversos replans. També es 
substituiran les infraestructures de 
serveis per adaptar-les a la normativa 
vigent, alhora que se n'implantaran de 
soterrades.

El projecte consta de la pavimen-
tació del carrer seguint els mateixos 
criteris del nucli històric i serà de 
plataforma única, amb prioritat per 
a vianants. El trànsit de vehicles serà 
restringit només als veïns per accedir 
als seus garatges, que entraran des 
del carrer del Doctor Anglada com 
fins ara.

Aprovat inicialment 
el projecte 
d’urbanització
del carrer de la 
Creu del Tall
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Després de l’episodi de pluges s’ha pogut repintar bona part de la senyalització 
horitzontal viària i arreglar l’entrada i sortida de l’aparcament del Perer, davant de 
la llar d’infants Patuleia, rebaixant la inclinació de la vorada i modificant la vorera, 
per garantir un fàcil accés per als cotxes tot respectant el pas per als vianants. En 
aquesta zona s’han pintat les ratlles divisòries de cada plaça d’aparcament. Per 
la seguretat dels vianants i vehicles és important mantenir en condicions tota la 
senyalització horitzontal, començant pels passos de vianants que estaven més 
esborrats, sobretot els dels trajectes escolars, entre d’altres. També s’ha repintat 
les zones d’aparcament de diversos carrers del poble. Un altre punt que calia 
senyalitzar era l’aparcament 1 de la zona industrial, en primer lloc per definir bé 
les places, fixar els accessos i recorreguts dins la zona d’aparcament, i també per 
deixar clar quins són aparcaments per a cotxes i quins per a camions. Ara només 
cal instal·lar-hi la senyalització vertical.

Repintada la senyalització 
horitzontal viària

Des de finals de 2019 els 
serveis municipals disposen 
d’un torn de manyà molt útil 
per a la reparació d’eines i 
peces que s’utilitzen per a 
les tasques de manteniment 
del municipi. Aquest torn ha 
estat cedit per Josep Gili, 
que un cop jubilat ha volgut 
que la màquina continuï en 
actiu i sigui útil per al poble. 
En Pep de ca la Clareta és 
torner i manyà d’ofici i havia 
treballat a la Textiber de Sant 
Julià primer i a la d’Olesa 
després. La seva professio-
nalitat el va portar a Tallers 
Roca i a Lacombe Textil, de 
Roda. Des de l’Ajuntament 
volem donar públicament 
les gràcies a Josep Gili per 
la seva deixa.

Josep Gili 
dona un torn 
de manyà a 
l’Ajuntament

El Casal d’estiu municipal de Sant Julià de Vila-
torta i Vilalleons està adreçat a infants d’entre 
3 i 12 anys i es farà durant les vuit setmanes 
següents:

1a set.: del 29 de juny al 3 de juliol
2a set.: del 6 al 10 de juliol
3a set.: del 13 al 17 de juliol
4a set.: del 22 al 24 de juliol
5a set.: del 27 al 31 de juliol
6a set.: del 24 al 28 d’agost
7a set.: del 31 d’agost al 4 de setembre
8a set.: del 7 al 10 de setembre

El període d'inscripcions serà de l’11 al 29 
de maig (ambdós inclosos) a les oficines de 
l’Ajuntament o al Punt Jove Tortí (Ca l’Anglada).

Inscripcions per al Casal d’Estiu
Les inscripcions que es facin durant les primeres dues setmanes (de 
l’11 al 22 de maig) tindran avantatges econòmiques. 

Per formalitzar la inscripció, caldrà aportar la documentació següent:
- Full d’inscripció degudament omplert
- Fotocòpies de: targeta sanitària, DNI (si en té)
- Carnet vacunes, carnet família nombrosa (si en té)
- Carnet piscina (si en té).

Es cobraran 10€/setmana en efectiu en concepte de paga i senyal.

Per a més informació, consulteu la pàgina web de l’Ajuntament, on 
trobareu també el full d’inscripció i informació relativa al funciona-
ment del casal.

La reunió informativa prèvia a les inscripcions està prevista pel dia 8 
de maig a 2/4 de 9 del vespre a la sala de conferències del pavelló 
municipal.
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El 8 de març passat es van fer diver-
ses activitats per commemorar el 
Dia Internacional de la Dona Tre-
balladora al municipi de Sant Julià 
de Vilatorta.

El dia abans al Saló Catalunya 
hi va haver l’obra de teatre “El violí 
d’Auschwitz” interpretada per la 
companyia l’Arquet. Dirigida per 
Júlia Cervera i Miquel Salamanca 
“El violí d’Auschwitz”, inspirada en 
la novel·la del mateix nom de Maria 
Àngels Anglada, narra la història 
d’un violí que fou creat enmig de 
l’horror més absolut. Daniel és un 
luthier jueu, de Cracòvia, que intenta 
sobreviure en condicions infrahu-
manes a l’infern d’Auschwitz treba-
llant com a fuster. El comandant del 
camp, Sauckel, descobreix, després 
d’un accidentat concert, quin és el 
veritable ofici de Daniel i el posa a 
prova: haurà de construir un violí 
que tingui un so perfecte. El luthier 
sap que no només haurà de crear 
l’obra de la seva vida, sinó també el 
seu únic mitjà de salvació. Aquesta 
obra és un homenatge a les víctimes 
de l’holocaust i s’ha dut a terme 

tot un cap De setmana per commemorar el Dia De la Dona

com a part pràctica d’un treball de 
recerca dels alumnes de segon de 
batxillerat escènic, coincidint amb 
el 90è aniversari de l’autora i el 
75è aniversari de l’alliberament del 
camp d’extermini d’Auschwitz. El 
Saló Catalunya va ser escenari del 
primer “bolo” de la companyia.

La primera de les activitats exclu-
sives de la diada va ser una marxa 
conjunta sota el lema “Dones en 
marxa!” en la que hi participaren 
un total de 380 nenes, noies, dones 

i àvies que van fer un recorregut 
d’uns 5 quilòmetres que es podia 
a fer caminant o corrent i estava 
adaptat a totes les edats i condi-
cions físiques. L’objectiu d’aquesta 
marxa era crear un espai de confi-
ança i empoderament de la dona. 
La segona proposta era un taller de 
cant per dones que va comptar amb 
34 participants. L’esdeveniment 
que es va fer a l’Aula de Cultura va 
fomentar la interrelació entre dones 
del poble.

El violí d'Auschwitz
Companyia L'Arquet 

Foto: Joan Parera
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Des de fa cinc anys, Sant Julià s’ha 
apuntat al costum d’acomiadar l’any 
fent esport. La sant Silvestre Vila-
tortina d’enguany va congregar una 
vuitantena de participants que van 

Una sant Silvestre Vilatortina amb empenta

La Comissió de Reis ha introduït tres 
canvis molt importants en la cavalcada 
d’aquest any. El primer ha estat elimi-
nar el betum del rei Baltasar, figura que 
ha estat encarnada per un de veritat, en 
aquest cas per Jone Anderson, veí del 
poble. Feia anys que es buscava una 
persona de color per fer de rei negre 
i aquest any s’ha pogut aconseguir. 
També s’ha incorporat la carrossa dels 
regals de l’Associació de Comerciants 

La cavalcada de Reis, en constant evolució

El Cant de la Sibil·la interpretat per la 
soprano Rosa Mari Ramírez Abella va 
protagonitzar el Nadal en Vers, que es 
va fer l’últim diumenge del desembre 
passat a l’església parroquial. Abillada 
amb el mantell de seda i amb una 
espasa a la mà Rosa Mari va embolca-
llar tot el temple amb una veu potent 
de timbre clar i brillant. El programa es 
va completar amb la interpretació de 
tres àries del Messies, de GF Händel, 
i quatre peces dels segles XIV, XVI i 
del barroc, a més d’un parell de bisos. 
Rosa M. Abella Muniesa al clavi-
cèmbal i Montserrat Abella i Rafael 
Ramírez a la viola de roda, la flauta 
de bec i la percussió van acompanyar 
l’actuació de la soprano. En la presen-

el naDal en vers ens va Dur el cant De la sibil·la

tació, Lluís Badosa, coordinador de 
l’acte, va explicar el significat del cant 
i la figura de la Sibil·la, i va donar pas 
al poeta Anton Carrera que va llegir 

el poema 2020, abans que entrés la 
Sibil·la pel passadís central entremig 
del públic que omplia l’església de 
gom a gom.

de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons 
per fer més visible la implicació i col·la-
boració de l’entitat amb el teixit social 
del poble. Un altre detall molt encertat 
ha estat acostar encara més els reis a la 
gent com es va poder comprovar quan 
ses majestats van fer a peu el tram de 
carrer entre el Casal d’avis i el camp 
de futbol, abans d’enfilar les escales de 
l’ermita de sant Roc per presentar les 
ofrenes al pessebre vivent.

Al pavelló, Melció, Gaspar i Balta-
sar van saludar el públic i començaren 
a entregar personalment els regals a 
tota la mainada que s’havia apuntat 
a la campanya “Reis de prop”. La il·lu-
sió, l’emoció, el neguit i l’espera són 
inherents a aquesta manifestació amb 
vestigis de costum antic. Tot plegat un 
esclat de foc, llum, música i color per 
acréixer encara més la nit més màgica 
de l’any. 

sortir de la plaça de l’Ajuntament a 
les 4 de la tarda del dia 31 de desembre 
per enfilar el camí que els duria tot 
caminant, corrent o amb bicicleta i, 
vestits de carrer, d’esport o disfressats, 

fins a les envistes de Sant Llorenç i 
tocar l’esquella per ser obsequiat amb 
un buf exclusiu. En arribar novament a 
la plaça de l’Ajuntament els esperava 
un tall de coca i una presa de xocolata.
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Després del cicle nadalenc arriba la 
festa del patró de la parròquia. Sant 
Julià s’escau el dia 9 de gener però 
la celebració es fa el cap de setmana 
següent, que aquest any va ser els 
dies 11 i el 12. L’acte més solemne 
és la missa, on des de fa més d’un 
segle el cor canta en llatí el “Iesus 
Salvator”, (Kirie, Glòria, Credo, 
Sanctus, Benedictus i Agnus Dei), 
amb música original del compositor 
vilatortí Ramon Victori. La litúrgia 
s’acaba amb el cant dels Goigs en 
honor a Sant Julià.

L’exposició d’enguany s’ha dedi-
cat a l’ofici de sabater. A ca l’Anglada 
es pot veure la màquina de cosir 
sabates i altres estris que feia servir 
Josep Bassols, l’últim sabater de 
Sant Julià de Vilatorta. Dotze plafons 
expliquen la història de l’ofici, els 
sabaters que hi havia a Sant Julià de 
Vilatorta, les parts d’una sabata i les 
eines pròpies de l’ofici. Les imatges 
de diversos tipus de calçat actual 
i històric complementen la mostra 

Exposició, missa i sardanes per celebrar Sant Julià

que, després de dues pròrrogues, 
es pot veure fins a finals de maig a 
ca l’Anglada. Aquesta exposició ha 
estat possible gràcies a la col·labo-
ració de la família Bassols. 

L’Ajuntament dedica l’exposició 
de Sant Julià a un ofici, professió, 
art o feina tradicional, popular o 
de costum. Són mostres pensades 
i realitzades ex-professo, originals, 
úniques i efímeres. Aquest costum 
va començar l’any 2013 amb l’ex-

posició dedicada a l’ofici de cisteller 
i ha continuat els anys següents 
amb el fuster, la pagesia, el pinyo-
naire, el músic i compositor Manel 
Balasch, l’antiga emissora de ràdio 
de Sant Julià, les rajoles catalanes 
d’arts i oficis, i la del sabater, que és 
aquesta última. Amb una ballada de 
sardanes al pavelló, la primera de 
la temporada del 50è aniversari de 
l’Agrupació Sardanista, es van cloure 
la commemoració de Sant Julià.

A finals d'any, entre el 27 i 29 de 
desembre es va fer la catorzena 
edició del Saló de Nadal dedicat al 
públic infantil i juvenil. Al pavelló 
municipal es desenvoluparen 
activitats lúdiques com ara els 
tallers de cuina i de manualitats, 
a més dels habituals jocs inflables. 

Durant els tres dies, el saló va 
comptar amb la gent de l’Esplai 
Serrallonga que va proposar un 
taller de fanalets, amb l’objectiu 
de donar a conèixer l'entitat.

Els joves de l’Institut les Mar-
gues de Calldetenes i els infants 
de 6è de l’escola Bellpuig també 
van tenir el seu protagonisme amb 
activitats per finançar el viatge de 
final de curs. 

El 14è Saló
de Nadal 

Renovada la senyalització
de la Ruta de l’Aeròdrom
A començaments de febrer es van 
substituir els panells dels faristols i 
els tòtems informatius de la Ruta de 
l’Aeròdrom que per l’efecte del sol, 
les inclemències meteorològiques 
i alguna bretolada estaven força 
malmesos. També s’ha aprofitat per 
senyalitzar la variant a Sala-d’heu-
res com a nou punt de la ruta, ja que 
havia estat la seu de l’Estat Major 
polític. També s’ha fet algun canvi 
en el recorregut per adaptar-lo al 
nou itinerari de vianants del Puig 
que es construirà properament i que 
facilitarà l’accés a la ruta. 

La Ruta de l’Aeròdrom l’any 
passat es va integrar a l’aplicació 
per a dispositius mòbil Natura Local, 
especialitzada en rutes i recorreguts 

pel territori. Aquest projecte s’ha fet 
conjuntament amb el Consorci de 
l’Espai Natural Guilleries-Savassona 
i Natura Local. Ambdues actuacions 
han tingut un cost total de 4.600 
euros. Des de la seva inauguració 
l’any 2012 ha tingut nombrosos visi-
tants, gràcies a les visites guiades 
que s’organitzen al llarg de l’any.
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“Sembla que el temps s’hagi 
aturat en aquest poble oso-
nenc. S’hi ha d’anar una mica 
expressament i potser això l’ha 
preservat dels embats immobi-
liaris. Així que conserva la ma-
teixa estètica de fa un segle. Un 
nucli de pedra i fang, herència 
dels artesans picapedrers i ter-
rissaires que van fer créixer el 
poble. I un embolcall de cases 
i xalets elegants, de l’època en 
què l’estiueig buscava entorns 
naturals, tranquils i saludables. 
Resulta que Sant Julià de Vila-
torta ho té tot”. Amb aquests 
paraules a mode d’introducció 
es presenta el reportatge de 12 
pàgines que el núm. 265, cor-
responent a l’edició de març 
del 2020, dedica la revista Des-
cobrir Catalunya a Sant Julià 
de Vilatorta. La periodista Gri-

La revista Descobrir catalunya publica un ampli
reportatge sobre Sant Julià de Vilatorta

selda Guiteras relata els trets 
més identificadors del poble 
des del passat terrissaire fins a 
les Caramelles del Roser, pas-
sant pel fenomen de l’estiueig, 
l’arquitectura, les obres de Mi-
quel Pallàs, el col·legi el Roser 
i el camp de l’aviació, tot il·lus-

trat per unes belles fotografies 
d’Oriol Clavera. Les dues últi-
mes pàgines tenen un caire de 
guia turística amb informació 
de diversos llocs per menjar i 
dormir, i es destaca la Camina-
da popular de les Guilleries i la 
Fira del Tupí.

Més de 350 persones partici-
paren a la festa de Carnaval 
que es va viure el 22 de febrer 
passat amb una gran rua pels 
carrers del centre de la pobla-
ció. Algunes carrosses i com-
parses participants foren: les 
Tusapanda, Àngels i dimonis, 
les Superunicorns, Papagiga’s 

Carnaval 
2020

del boix, Sirenes, Esplai Serra-
llonga, Coco, els de Primer, els 
Petits valents, Animals de paper 
i Mims, entre d'altres. El jurat de 
l’edició d’enguany format per 
M. Antònia Rierola, l'exalcal-
de Joan Rosell i Jordi Fiter, va 
escollir com a guanyadors Ali 
Kiss (millor comparsa) i Els més 

petits (millor carrossa). El colofó 
de la festa va ser la gran desfila-
da al pavelló, on es lliuraren els 
premis i s’anuncià que Assump-
ta Casas, per la seva disfressa 
d’espantaocells, va ser elegida 
com a Reina Carnestoltes que 
tindrà l’honor de presidir el car-
naval de l’any que ve.
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En Josep va posar, en tot el que va fer, una actitud extrema, 
perfectament deliberada i voluntariosa. Aquesta ha estat la 
raó principal del seu èxit com a President de les Caramelles 
del Roser. A més a més, aquell seu entusiasme s’encoma-
nava a tots els altres confrares sense excepció. 

Ha culminat l’obra d’ordenació i catalogació del llegat 
caramellaire que el seu antecessor en el càrrec, l’estimat i 
enyorat Santi Riera, havia emprès i gairebé enllestit. 

Amb en Josep s’ha endreçat el local que alberga l’enor-
me embalum que comporta un grup nombrós com és el de 
les Caramelles del Roser: capes, barrets, bordons, instru-
ments musicals, arxiu de lletres i de músiques de cançons, 
senyeres, banderins, llibres, diplomes, trofeus, recordatoris, 
fotografies, pintures, retalls de premsa, és a dir, totes aque-
lles coses emblemàtiques que els confrares estimen tant. 

I, més enllà de tot plegat, la veu d’en Josep que, amb la 
resta de veus dels seus companys, donava el so caracterís-
tic de les Caramelles del Roser, un so que ha quedat, des 
d’ara, sense la seva participació. 

A mesura que la vida passa i especialment en moments 
tan dolorosos com el d’ara mateix, ens adonem de la im-
portància de les persones que, amb la seva generositat i 
constància, han tirat endavant els compromisos col·lectius, 
sense afany de lucre i amb una entrega total. 

Tots plegats formem part d’una cultura mil·lenària que 
s’esforça per continuar existint, que lluita contra la mala fe 
d’aquells que la voldrien extingida. En Josep n’era consci-
ent d’això i va dedicar tota l’empenta que era capaç a man-
tenir encesa la flama de la nostra continuïtat com a poble. 
Es tracta d’aquella generositat que no fa gaire us deia. 

Una cançó finida,
una força finada,
una veu emmudida,
una vida estroncada. 

Josep et recordarem sempre. Descansa en pau.

Anton Carrera Busquets en nom de les Caramelles del Roser
Sant Julià de Vilatorta, 27 de febrer de 2020 

Obituari de
les Caramelles 
del Roser
amb motiu del
decés del seu 
president
Josep Fiter Vila

Les Caramelles del Roser
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eEn aquesta diada
de Pasqua tan 
insòlita no faltaran 
els Goigs del Roser
Com a conseqüència de la situ-
ació de crisi sanitària la junta de 
les Caramelles del Roser ha de-
cidit cancel·lar definitivament la 
tradicional cantada de carame-
lles del diumenge de Pasqua.

Enguany teníem pensat es-
trenar la caramella "Festívola", 
composta per en Santi Riera i 
d'en Jofre Bardolet i amb lle-
tra de l'Anton Carrera. L'estre-
na l'havíem de dedicar al nostre 
president Josep Fiter Vila, re-
centment traspassat. No podrà 
ser. Sempre en mantindrem el 
record. Trobareu informació so-
bre la caramella Festívola, i en 
general sobre la nostra entitat i el 
seu repertori a la web www.cara-
mellesvilatorta.cat.

Tanmateix, per reivindicar 
la pervivència ininterrompuda 
d'aquesta tradició, us anunciem 
que els Goigs del Roser no dei-
xaran de sentir-se.

Per això, us convoquem a tots 
a les 12 del migdia del mateix 
diumenge perquè qui pugui re-
produeixi, des de la seva finestra 
o balcó -mitjançant els aparells 
adients-, les caramelles que re-
transmetrem en directe i així tot-
hom pugui cantar-les a l'uníson. 
Heu d'entrar al YouTube de les 
Caramelles, al canal "Caramelles 
Vilatorta" o bé mitjançant aquest 
codi QR.

Es sortejarà una mona de Pas-
qua entre les persones que facin 
difusió de l'acte mitjançant Insta-
gram o Twitter, amb l'etiqueta 
#CaramellesdelRoser2020.
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El mes de novembre passat 
Judith Fontanet va posar en 
funcionament una nova perru-
queria al carrer Ramon Victori, 
10 de Sant Julià de Vilator-
ta. Fontanet, amb més de 17 

Obre la perruqueria Judith Fontanet

Naixements 
Julieta Verdaguer Parareda 16/02/2020
Pau Calveras Ibañez 22/02/2020
Erola Vilaró Campàs 23/03/2020
Queralt Vilaró Campàs 23/03/2020
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Joan Gerónimo López (88) 13/12/2019
Remei Ordeix Busquets (86) 20/12/2019
Carme Perelló Carrera (84) 21/01/2020
Dolors Reixach Soler (89) 23/01/2020
Roser Castells Raurell (94) 26/01/2020
Gràcia Atienza Olivares (78) 31/01/2020
Aurora Linares Salgado (84) 09/02/2020
Josep Fiter Vila (62) 24/02/2020
Joaquim Pérez Parera (87) 02/03/2020
Montserrat Bayés Serradesanferm (93) 11/03/2020
Antonio Parra Garcia (85)  19/03/2020
Montserrat Bosch Vilalta (81) 24/03/2020
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 18 Baixes padró   34
Naixements  4 Defuncions   12 
Habitants a 31 de març de 2020: 3.159
(1.567 homes i 1.592 dones)
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anys d’experiència i després 
de tenir perruqueria pròpia a 
Vic decideix establir-se al seu 
poble de residència. Judith 
Fontanet ofereix tots els ser-
veis de perruqueria i és espe-

cialista en Keratina, Balayage 
i Babylights. Una perruqueria 
jove, unisex oberta a tot el pú-
blic i on els jubilats tenen un 
20% de descompte. Fontanet 
treballa amb productes ve-
gans, lliures de silicones i fos-
fats i tots són de quilòmetre 0. 

L’horari de Perruqueria Ju-
dith Fontanet és de dilluns a 
divendres de 9 a 1 del migdia 
i de 3 a 7 de la tarda. Treballa 
a hores convingudes i fora de 
l’horari habitual cal demanar 
disponibilitat. 

Com a novetat, des del 12 
de març passat ofereix clas-
ses de ioga cada dijous de 
2/4 de 8 del vespre a 2/4 de 9, 
amb una classe inicial gratuïta 
i sense compromís.
Tel: 93 135 3776
Whatsapp: 621273239
web: judithfontanet.cat
Mail: info@judithfontanet.cat
Instagram: @judithfperruqueria

Donació de sang

El dilluns 2 de març es va fer 
la primera de les tres jornades 
de donació de sang d’aquest 
2020 amb 33 donacions i 8 
oferiments. Les properes jor-
nades seran el 6 de juliol i el 9 
de novembre. L’any passat es 
va incrementar lleugerament el 
nombre de donacions habituals 
fins arribar a 161. L'Associació 
de donants de sang d'Osona fa 
un agraïment sincer a tots els 
donants i fa una crida perquè la 
gent no es relaxi i continuï do-
nant sang. Podeu trobar tota la 
informació sobre l’estat de les 
reserves i punts de donació a: 
donarsang.gencat.cat.
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La llevantada del gener passat va fer que les deus del carrer de la 
Mercè tornessin a rajar generoses uns quants dies, la qual cosa 
va obligar a tancar el carrer de la Mercè al transit de vehicles. El 
fenomen d’aquestes deus és una curiositat natural que apareix 
de manera intermitent i efímera. És un aflorament d’aigua origi-
nat per la intersecció d’una capa aqüífera amb la superfície que 
només es produeix en episodis molt plujosos com les llevan-
tades i que per acumulació fa augmentar el nivell de l’aqüífer 
fent sobreeixir l’aigua pels forats de drenatge del mur de pedra 
i del sòl dels baixos de diverses cases del capdamunt del carrer 
de la Mercè. Com a principals causes geològiques intervenen la 
disposició dels estrats permeables i impermeables, la tectònica 
local i la porositat de les diferents capes. L’ultima vegada que es 
va produir aquest fenomen va ser el mes d’agost de 2018.

La llevantada fa revenir
les deus del carrer de la Mercè

Ja fa uns quants anys que 
les noies que havien anat 
a les monges fan una tro-
bada anual per recordar el 
seu pas pel col·legi de les 
Dominiques de l’Anunci-
ata, situat a l’ala dreta de 
l’edifici de l’Ajuntament. 
El grup va creixent de re-
unió en reunió i serveix 
per refermar l’amistat i la 
companyonia forjada en 
l’època més feliç de la 
vida de les persones com 
és la infantesa. La trobada 
d’enguany es va fer el 7 de 
febrer passat al restaurant 
del Casal d’avis i hi van as-
sistir més de 30 “nenes”, 
que avui ja són avies.

Trobada de les "nenes de les monges"

Mòdul de Català
per a immigrants
El 20 de febrer passat va fina-
litzar el Mòdul C de Coneixe-
ment de la Cultura Catalana 
i de l'entorn del Curs d'Aco-
llida que organitza el Consell 
Comarcal d'Osona amb el su-
port de l'Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta. Els alum-
nes van superar amb escreix 
la prova de coneixements 
bàsics de Catalunya, de la 
cultura catalana, dels serveis 
públics i del món laboral. El 
curs d'acollida va continuar 
amb un segon mòdul que va 
començar el dia 25 de febrer 
a ca l’Anglada amb 10 ins-
crits i que s'ha vist estroncat 
per la crisi del coronavirus. 
Aquests mòduls, destinats 
als migrants, serveixen per 
obtenir el Certificat d'Acolli-
da de la Generalitat de Cata-
lunya, els ajuda a regularitzar 
la situació administrativa i els 
facilita l'entrada al món la-
boral, a més de promoure la 
seva autonomia i l'arrelament 
a Catalunya.
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Marc Costa (@CostaTrachsel) 5 de març
L'horari d'atenció al públic de @Correos a Sant Julià de Vilator-
ta és extraordinari... Un servei públic al servei i sobretot perfec-
tament adaptat als horaris laborals dels ciutadans... 

Mar (@MarFont75) 25 de febrer
Això no té preu! Les nenes i els nens de 5è i 6è de l'escola 
Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta expliquen en uns escrits què 
és el que més els agrada dels avis i de les àvies. La literatura 
mou emocions. 

Laia Bas (@LaiaBas) 24 de febrer 
Que a l'estació de Vic no hi hagi ningú a les taquilles un dilluns 
al matí amb el que costa el bitllet fa emprenyar molt. #Renfe 
#marxem

Ajuntament de Vilanova de Sau (@AJVilanovadeSau)
20 de febrer
Avui, les dones de Vilanova de Sau han celebrat el Dijous Llar-
der al restaurant Els Lleons de Vilalleons. Una tradició.

Vilatortins 
en xarxa @

Benvolguda Carme, ja ens tornem 
a preparar per celebrar el dia de la 
nostra patrona, que festegem amb 
entusiasme i de manera habitual des 
de ja fa un munt d’anys. Siguis de 
tota la vida de Sant Julià, o acabada 
d’arribar, anima’t i vine, que sopa-
rem plegades el dia 10 de juliol. I què 
fem?... doncs… menjar, xerrar molt, 
i sempre tornem amb algun regal 
divertit cap a casa. Recorda que ja 
pots començar a inscriure’t a la llista 
amb la Carme que ven els números 
de l’Once al poble. Vinga anima’t!

A totes les CarmesA tots els que
feu 40 anys 
aquest 2020
En fas 40? Sí sí, tu! que vas 
néixer el 1980. Si ets del 
poble o nouvingut, si has 
anat a l’escola a Sant Julià 
o no... t’animem a celebrar 
els 40 amb tota la nostra 
generació. Farem un bon 
sopar per passar-ho bé i 
compartir anècdotes, re-
cords i altres vivències vis-
cudes. La idea és fer-lo a 
final d’any quan tot el tema 
del covid-19 esperem que 
ja hagi passat. 

Com que és impossible 
saber telèfons o adreces 
de tothom, aprofitem la re-
vista Vilatorta per fer una 
crida a totes i a tots els que 
vulgueu venir. Per la Fes-
ta Major farem un segon 
recordatori, per si alguna 
persona encara no se n’ha 
assabentat. 

Els interessats i les inte-
ressades us podeu posar 
en contacte amb la Ivette al 
636 34 70 99. Animeu-vos, 
ens ho passarem molt bé!

Nous directors
a les entitats 
bancàries 
Rosa Grasas Pratginestós, 
vinculada a Caixabank amb 
diferents responsabilitats 
des de fa 30 anys, és la nova 
directora de Caixabank a 
Sant Julià de Vilatorta i por-
ta l'oficina juntament amb 
Ferran Rosanas Urgell.

L'objectiu del nou direc-
tor de l'oficina del BBVA, 
Iñaki Medina Navarro, és 
oferir el millor servei al po-
ble i reforçar els vincles i la 
proximitat amb els clients.
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Català a l'atac

Via Crucis és una expressió llatina que significa 
‘camí de la creu’ i fa referència a un moment 
de la vida de Jesús de Natzaret, concretament 
al camí que Jesús va fer amb la creu a coll de 
la casa de Ponç Pilat al Calvari, una muntanya 
que se situa als afores de Jerusalem. Metafò-
ricament, l’expressió ser un viacrucis pren el 
sentit de ‘passar grans penes i dificultats’. Hi 
ha una altra frase feta que té el mateix signifi-
cat, que és ‘ser un calvari’. Fixem-nos que tant 
viacrucis com calvari, quan són emprats com a 
nom comú, s’escriuen en minúscula.

El Nou Testament ens narra els fets succeïts 
en la vida Jesús de Natzaret. En la seva etapa 
final, Jesús és arrestat, jutjat pel Sanedrí –que 
era una assemblea formada per vint-i-tres re-
presentants i jutges de la llei jueva– i condem-
nat a mort per Ponç Pilat, governador romà de 
Judea. Més tard va ser fuetejat i ridiculitzat pels 
soldats romans, que el denominaven «rei dels 
jueus». Després va ser vestit amb una capa 
morada i coronat amb espines, el van colpejar 
i escopir. Tot seguit, Jesús va carregar la creu 
on seria clavat i va seguir un camí de penes i 
treballs fins que no va arribar al Calvari. La seva 
mort va ser lenta i dolorosa fins a l’extrem. Una 
situació que no recomanaríem ni als nostres pit-
jors enemics.

CPNL - Oficina Osona

Frases Fetes
Ser un viacrucis, ser un calvari
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Així va quedar la imatge de la verge i el 
nen del pessebre que la Pura i en Joan 
posen cada any als peus del monument 
als terrissers, darrera l'absis de l'església. 
Un acte vandàlic fet amb nocturnitat, com 
també ho va ser la destrossa de les gar-
landes de l'arbre de Nadal de la plaça de 
l'església i la rebolcada del Tió de la plaça 
de Catalunya. Inadmissible!

Aquest gos defecant en una jardinera pú-
blica és una imatge que no s'hauria d'ha-
ver produït mai. Accions com aquesta fan 
quedar malament el conjunt de propieta-
ris de gossos que segueixen el manual de 
bones pràctiques i consells per afavorir la 
convivència de persones i animals en l'es-
pai públic. En no poder identificar l'animal 
ni el seu propietari, aquesta acció no va 
poder ser sancionada. 

Per agrair la confiança dels nostres clients, 
l’Associació de Comerciants de Sant Julià de 

Vilatorta i Vilalleons hem promogut la campanya
FES POBLE, FES COMERÇ que ha consistit en 
un paquet de cupons retallables per obtenir 
descomptes i bonificacions especials en una 

dotzena d’establiments de l’associació
durant els mesos de febrer i març. 

Us volem donar les gràcies per venir a comprar 
als nostres establiments i per col·laborar a fer poble.
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Perruqueria Montse

En aquestes circumstàncies tan 
excepcionals, no us hem oblidat!

Ens quedem a casa per la 
vostra salut i per la nostra, per 

responsabilitat. Però tan bon punt 
la normativa ens permeti tornar a 
donar servei, ampliarem horaris 

per totes les necessitats.
No dubteu que tots sereu atesos!

Mentrestant, posem a la vostra 
disposició diversos canals per 
atendre les vostres consultes. 

Instagram: @cmestilistes
www.cmestilistes.com
Telèfon: 669926371

El més important en aquests 
moments és la salut. Fins aviat!
Cristina Sunyer - CM estilistes
SANT JULIÀ

Carrer de Núria, 8
Tel. 93 812 20 82

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

criscmestilistes@gmail.com

Ba r 
NÚR IA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta

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

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51
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Atenció vilatortins i vilatortines! Des del Consell 
de joventut Tupinots ja fa dies que estem pre-
parant la Festa Major de Sant Julià de Vilatorta 
2020 amb moltes ganes. Com sempre, pensem 
amb actes per a tothom, des dels més menuts 
fins als més grans, passant també pels qui són 
joves com nosaltres. Així doncs, una de les co-
ses que ens ha preocupat des del primer dia és 
que tot i ser un Consell de joventut els nostres 
actes en puguin gaudir totes les persones del 
poble que tant ens estimem. Ara bé, cada any 
ens trobem amb més conflictes organitzatius 
que l'any anterior… I no, no és per una man-
ca d'organització ni esforç per part nostra, sinó 
perquè cada vegada l'Ajuntament es veu obli-
gat a restringir-nos més els nostres actes (val 
a dir que només els de jovent) a causa de les 
nombroses queixes que reben de part dels ve-
ïns i de les veïnes de Sant Juià.

I doncs? Com és això? Com pot ser que fent 
tot l'esforç que fem per a fer actes per a tothom 
ens trobem amb aquest munt de queixes i que 
l'únic que es ressalta de la nostra feina és la 
festa? Que la música és massa alta, o que 
allarguem fins massa tard a la nit? Que els 
Tupinots només fem que sarau, que només fem 
festa i res més... vilatortins i vilatortines, són 
només dues nits a l'any!

Des del Consell de joventut Tupinots treballem 
durant mesos colze a colze per poder garantir 
una Festa Major que pugui gaudir tot el nostre 
poble. Perquè sigui un moment en què tot el 
veïnat es reuneixi durant, almenys, una setmana 
a l'any. Per fer de la Festa Major una oportunitat 
per crear un poble més unit i més afable.

Són moltes hores les que dediquem al poble, 
i ho fem amb molta il·lusió! De fet, ens agradaria 
poder continuar així molts i molts anys, i que 
els que ara són més menuts i menudes puguin 
agafar aquest relleu tan bonic que nosaltres 
també hem heretat! No pot ser que dues nits 
de festa, que són a més, dins de la setmana 
de Festa Major, quedin per davant de totes les 
altres activitats que fem.

Fem memòria... la caminada nocturna, amb 
més de 300 participants cada any; les baixades 
de carretons; l'històric ball del fanalet; la festa 
dels anys 80, que us fa gaudir tant; el dinar jove; 
les festes holly per als petits i per a les petites; 
les olimpíades populars; el bingo de Nadal...

Que no us adoneu que totes aquestes 
activitats són el resultat d'hores i hores de 
feina per part d'un Consell que a més, és sense 
afany de lucre, i que tot està fet d'una manera 

totalment altruista?. Què passa? Que els actes 
per al jovent són els únics que han de patir 
restriccions?

Perquè els actes en què podem treballar 
al mateix temps de gaudir-los, sempre 
responsablement, són precisament els que ens 
esteu limitant?

Que no veieu que, encara que ho fem amb 
tota la nostra bona fe i il·lusió, són els únics en 
què ens podem reunir també amb els amics, les 
amigues, i tot el veïnat i no estar sempre darrere 
una barra, un control de caminada, repartint 
bingos, vigilant als més menuts/des, etc., sinó 
que podem organitzar i gaudir al mateix temps?

A tots i a totes ens agradaria estar a l'altre 
costat! És més fàcil! Però si volem seguir tenint 
actes per a reunir i fer xalar tot el poble, els 
hem de fer nosaltres! Ens agradaria tenir una 
mica més de consideració i reconeixement de 
tothom, i també per part de l'Ajuntament, ja que 
sinó cada cop ens trobem més frustrats i limitats 
i, si no posem una mica d'esforç i empatia entre 
tots i totes, el Consell acabarà desapareixent.

Des de Tupinots seguim compromesos i 
compromeses, com sempre, amb tots els 
vilatortins de la mateixa manera que seguim 
estimant i respectant el nostre poble al màxim! 
Sempre hem procurat mirar per al bé de tothom, 
recollir després de totes les festes i actes 
(aquesta part tan important i que sembla que 
a vegades no se'ns té en compte), i vetllar per 
la bona convivència i oci de tots els veïns i les 
veïnes.

Dit això, des d'aquí convidem tot el poble a la 
participació de tots els actes de Festa Major, per 
fer que aquest siguin més grans que mai, ja que 
és l'única manera que tenim per interrelacionar-
nos entre nosaltres i sortir de l'estrès quotidià.

Consell de joventut -Tupinots-

Per una Festa Major
per a tothom!
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Segons la Llei 18/2009, de 22 
d’octubre la salut pública és el 
conjunt d’actuacions destinades 
a millorar la situació de salut de 
la comunitat en les seves dimen-
sions físiques, psicològiques i 
socials, que actuen per mitjà de 
la capacitat col·lectiva d’adap-
tació positiva als canvis de l’en-
torn.

La salut comunitària suposa 
que la comunitat i els professi-
onals que hi treballen sumin es-
forços per tal de millorar la salut 
i el benestar de la comunitat i de 
reduir les desigualtats socials. 
Es tracta de:
- Mobilitzar els actius de la co-

munitat, els seus sistemes de 
suport, normes, aspectes cul-
turals, institucions, les políti-
ques i les creences.

- Identificar i donar resposta a 
necessitats i determinants so-
cials als quals estan exposats. 

- La participació de la comunitat 
com a protagonistes del pro-
cés.
Els actius de la comunitat són 

tots aquells recursos amb què 
compta (o podria tenir) el poble 
i que són útils per a la millora 
de la salut. En serien exemples: 
els centres educatius, el casal 
d’avis, el centre de dia, les ac-
tivitats culturals, les caminades 
saludables, etc.

Els determinants socials són 
aquell conjunt de característi-
ques que influeixen de forma 
rellevant en la salut de les per-
sones. Ho són, per exemple, la 
pobresa, el treball digne, l’edu-
cació, l’habitatge adequat, l’es-
til de vida, etc. Tal com es pot 
observar en el requadre, tots 
aquests determinants són un 
80% i es troben fora del sistema 
sanitari.

De fa molt de temps sabem 
que actuar sobre els determi-
nants (millorar les condicions de 
vida) influeix molt més en la salut 
que construir molts hospitals o 
centres de salut.

La Salut comunitària

La Taula de Salut
de Sant Julià de Vilatorta
El projecte de salut comunitària de Sant Julià de Vilatorta, 
liderat per la corporació municipal i els professionals del 
consultori, vol promoure la participació de tota la població 
en la millora de la salut de tots plegats i ho vol fer:
- Pensant en les necessitats concretes de les persones que 

viuen a Sant Julià de Vilatorta.
- Treballant en xarxa ajuntament, professionals, centres 

educatius, associacions...
- Promovent la capacitat de totes les persones per a tenir 

cura autònomament de la seva salut.
- Evitant que la millora de la salut sigui considerada com un 

simple ús de medicaments.
Per començar a fer-ho possible, el dia 4 de març passat 

es va convocar a una xerrada informativa a les entitats, as-
sociacions, escoles, AMPA, i casal d’avis per informar de la 
creació de la Taula de Salut i convidar-los a formar-ne part.

Per poder conèixer les necessitats, les mancances del 
poble o les coses a millorar es farà arribar un petit qüestio-
nari a tota la població. Es podran retornar a diferents llocs 
del poble que ja estaran indicats.

Entorn físic
(10%)
Qualitat del medi ambient
Medi urbà
Factors
socieconòmics
(40%)
Educació
Treball
Ingressos
Suport familiar/social
Seguretat comunitària

Atenció sanitària
(20%)

Accés a l'atenció
Qualitat en l'atenció

Conductes
relacionades
amb la salut

(30%)
Consum de tabac

Estils de vida
Consum d'alcohol

Sexe sense protecció

Adaptat del model County Health Rankings
del Population Healt Institute de la Universitat de Wisconsin, 2010

Personal sanitari del consultori local
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Joan Riera Bagué
Aparellador

Net de mestre d’obres i fill d’arquitecte, Joan Riera Bagué 
(1941) ha dedicat tota la vida al món de l’habitatge i, amb 
una doble faceta d’aparellador i promotor, és una de les 
veus autoritzades a l’hora d’analitzar per què Sant Julià té 
una fesomia que diferencia el poble de tots els del voltant. 
L’urbanisme, entès com la ciència, tècnica i art d’ordenar 
les ciutats i el territori, el porta a la sang. En aquesta 
entrevista valora des del creixement que ha experimentat 
el municipi fins a la configuració de les urbanitzacions o 
el com revitalitzar les antigues cases d’estiueig. A més a 
més, Riera també s’atura a parlar de la Torre del Montseny: 
la va aixecar el seu avi i ell, conjuntament amb la seva 
esposa, Glòria Serra, l’ha rehabilitat de cap a cap perquè 
en gaudeixin els seus quatre fills i una tropa de deu nets.

"La rehabilitació de la Torre del Montseny 
ha estat l'obra de la meva vida"

La seva família ha estat 
vinculada al món de la 
construcció des de fa 
dècades. Vostè també 
s’hi ha dedicat, però 
per gust o imposició?

Per gust, per gust. No 
m’ho vaig haver de pensar 
gaire. Ara ja fa anys que 
estic jubilat, però com a 
aparellador vaig treballar 
sobretot per la família: amb 

el meu germà arquitecte, 
Josep M. Riera, i el cunyat, 
Juan Antonio Cendoya, 
que era fantàstic. Vaig 
enganxar una època bona i 
puntualment també m’havia 
dedicat a la promoció d’obres 
i construcció d’habitatge.

La seva vida l’ha passat 
a cavall entre Sant 
Julià i Barcelona...

La família Riera, els avis, 
vivien aquí, però el meu pare 
se’n va anar a Barcelona i 
nosaltres passàvem èpoques 
a tot arreu. Més tard, ja 
casats i mentre els fills eren 
petits, amb la meva dona vam 
decidir instal·lar-nos a Sant 
Julià, però quan la segona 
va començar la universitat 
vam tornar cap allà. Després, 
un altre cop aquí. I ara fem 
sis mesos a cada lloc, que 
més o menys coincideix amb 
l’estiu i l’hivern. Ens agrada 
molt la casa, el poble... I a 
més a més ara tenim un fill 
vivint sempre a Sant Julià. 
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supera els 3.000 habitants. 
És la mida que toca?

No, està creixent un pèl 
massa. Penso que s’hauria 
d’haver quedat com a màxim 
en 2.500, que ja és una xifra 
important i garanteix uns bons 
serveis per a la ciutadania. 
Evidentment que no pots 
marcar segons quins límits, 
però créixer massa ràpid té 
el risc de fer-ho sobtadament 
i sense preveure-ho bé.

Dèiem al principi que porta 
la construcció a la sang. 
S’atreviria a dir quina és 
la millor casa del poble?

No n’hi ha cap com can 
Planas, que precisament 
porta el segell del meu 
pare. Era un bon arquitecte 
i també va comptar amb un 
gran contractista. La van fer 
per la família propietària de 
Zapatos Pielsa. De l’obra del 
pare també en destacaria 
can Serra, can Comella... Era 
el moment dels habitatges 
de ciutat jardí, un model de 
planificació urbanística que 
dona molta importància a 
les parcel·les enjardinades. 

Aquestes cases d’estiueig, 
però, ara ballen entre el 
problema i la virtut, perquè 
no totes les famílies 
les poden mantenir.

Sí, sovint són massa 
grans... I llavors passa 
que es distribueixen entre 
fills i filles i encara costa 
més. Com a tècnic, trobo a 
faltar unes ordenances que 
facilitin omplir-les de vida. 

En quin sentit? Quina funció 
se’ls hauria de donar?

Can Planas, per exemple, 
fixa’t que continua sent un 
habitatge unifamiliar, i de 400 
metres quadrats! Avui en 
dia és per tornar-te boig. No 
sabria treure’m una solució 
del barret, però considero 

que no pot ser ni això ni 
urbanitzacions amb terrenys 
cada cop més petits. 

Troba a faltar aquest 
model de ciutat jardí?

Seria important treballar-
lo més, perquè aleshores el 
verd guanyaria la partida al 
gris del ciment. No veig clar 
que les cases ocupin parts 
tan grans de les parcel·les. I 
això que a Sant Julià no ens 
podem queixar perquè encara 
és dels llocs que està millor. 
Si tingués una vareta màgica, 
faria solars més grans, amb 
bons jardins, i limitaria una 
mica els preus, perquè no es 
disparessin de mala manera.

El seu pare va participar 
en els primers plans 
d’ordenació urbanística 
de Sant Julià. És mèrit 
de la família Riera la 
fesomia del poble?

Quan va acabar 
arquitectura, el meu pare 
tenia una carta oferint-se per 
fer d’arquitecte municipal. Ara 
hi estem molt acostumats, 
però llavors aquí no n’hi 

havia. Sempre deia que la 
seva primera feina havia 
estat oferir-se als pobles, als 
ajuntaments. L’urbanisme 
no existia. Es construïa 
desordenadament. Va 
treballar a Sant Julià, Manlleu, 
Ripoll... Fins i tot a Arbúcies. 

I vostè?
Mentre vaig ser actiu a la 

feina també vaig participar 
en dos plans d’ordenació. 
I sí, sí que tenim l’orgull de 
pensar que hem ajudat a fer 
el dibuix del poble. Se’ns pot 
criticar de voler fer les coses 
massa grans o a la nostra 
manera, però a la llarga es 
nota quan al darrere hi ha 
algú que ha vetllat per créixer 
bé i de manera ordenada.

Sabem que va participar 
en l’obertura de nous 
carrers. Quins?

L’Albereda, el del Centre, 
el del Pare Manel Cazador i, 
en general, tot l’eixample de 
Sant Julià. També l’Avinguda 
Puig i Cunyer, que s’ha 
pogut mantenir i celebro que 
ara s’hi limiti la velocitat.

Can Planas

"El meu pare sempre deia que la seva primera 
feina havia estat oferir-se als ajuntaments"
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el poble és l’Avinguda 
Jaume Balmes?

Penso que sí, perquè fa 
de llaç de tot Sant Julià. 
Hi ha cases que estan 
bé i és un nucli viu tant a 
l’estiu com a l’hivern. 

La carretera principal 
caldria pacificar-la més?

Seria més agraït convertir-
la en un passeig, però 
potser ja anem tard.

Temps enrere 
s’havia plantejat la 
possibilitat d’elaborar 
un pla d’ordenació 
supramunicipal, conjunt 
per a diversos pobles. 
Ho veu factible?

Crec que es mesclarien 
concepcions massa diferents 
i, de fet, els pobles ja de per 
si van a parar a ordenacions 
diferents. A Calldetenes, 
per exemple, s’hi ha edificat 
la típica caseta i una mica 
d’hort o jardí, poca cosa més. 
Folgueroles és una mica més 
espaiós, està millor. A Sant 
Julià no vull pas dir que tot 
siguin flors i violes, però dels 
pobles de per aquí és dels 
més bonics i ben cuidats. 
S’ha d’agrair als ajuntaments. 

Els últims mandats s’ha 
reformat tot el nucli històric. 
Li agrada com ha quedat?

Sí. No és gens enfarfegat. 
El mobiliari potser no l’han 
acabat d’endevinar, però 
l’urbanisme de places i 
carrers s’ha sabut preservar. 

Un tema que ha portat 
molta cua últimament és 
la reforma de la Rambleta 
i la possible substitució 
dels 29 plataners que hi 
ha per una altra espècie. 
Vostè els hauria tallat?

És que la Rambleta és molt 
estreta, i mantenir aquells 
arbres tan grossos… Jo no 
crec que Sant Julià pequi de 
tenir poc arbrat, però també 
és evident que sap greu 
tocar-los, perquè hi són de 

fa molts anys. A l’època que 
el meu pare va ser arquitecte 
municipal, els plataners 
es tallaven amb molta 
llibertat. Ell va ser una de les 
persones que va batallar per 
mantenir els de la carretera 
principal. M’agraden molt, 
però també soc conscient 
que la de Vilalleons, per 
exemple, la fan perillosa. 

Quina va ser l’última obra 
de Joan Riera Bagué?

La rehabilitació de la Torre 
del Montseny. La vaig heretar 
del meu pare, però vella i 
molt tronada. L’havia aixecat 
el meu avi el 1893 i, com 
que vaig enganxar una bona 

Glòria Serra, l'esposa de Joan 
Riera, va obrir la primera llibreria 

de Sant Julià de Vilatorta, el 
dia de Sant Jordi de l'any 

1982. La llibreria i papereria 
Montseny estava situada al 

carrer Núria, núm. 10. 
En aquesta imatge es veu la 

Glòria i en Joan a la parada que 
muntaren en el Mercat Popular 

que es feia a la plaça Major 
per les Festes Populars Sant 

Roc, en el qual hi participaven 
molts comerciants del poble.

"La carretera principal seria més agraïda 
convertida en passeig, però potser anem tard"
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època, vaig tenir la sort de 
poder-la rehabilitar, amb tres 
pisos independents pels meus 
fills. Cadascun ha mantingut 
la seva banda de jardí.

La van pintar d’un 
verd pastel que no 
convenç a tothom…

Sé que ha estat criticat. A 
la meva dona i a mi sempre 
ens ha agradat viatjar i en 
el transcurs d’una estada a 
Praga vam fer una extensió 
a Karlovy Vary, una ciutat 
balneari de la República 
Txeca rodejada per un riu. Al 
voltant hi ha cases senyorials 
de diferents colors, pintades 
amb tons pastel: verd, blau, 
groc... Vam pensar que la 
Torre del Montseny era d’una 
època més o menys similar, 
i hi vam fer fotos. Finalment 
vam triar el verd. Per nosaltres 
evoca un record bonic. 

A part de l’última obra, 
diu que ha estat la 
de la seva vida...

Sí, perquè després l’hem 
gaudit molt. Amb els fills 
i nets l’hi hem donat una 
bona aplicació. Tots han 
crescut allà i mantenen un 
lligam estret entre cosins.

Mar o muntanya: Soc 
més de muntanya. 

Dolç o salat: Salat.

Llegeix? Últimament, 
poc.

Recomani un llibre: La 
perla, de John Steinbeck.

Música? No he estat 
gaire filharmònic, però em 
quedo amb Lluís Llach.

Hi ha algun polític que 
li agradi més que els 
altres? Els d’aquí m’agra-
den més que els d’allà, 
però no sé com acaba-
rem. He estat indepen-
dentista tota la meva vida.

"Sant Julià està creixent un pèl massa.
S'hauria d'haver quedat en 2.500 habitants"

Què és el que més li 
agrada de Sant Julià?

Que, des d’un punt de 
vista sociològic, de gent, 
de brogit, es manté dins 
dels paràmetres de l’ordre. 
L’única llàstima és que, pel 
fet d’estar al costat de Vic, 
ha perdut vida. Abans tothom 
es coneixia, hi havia els bars 
plens, hi trobaves grups… 

Ara, tot és cotxe i cap a Vic. 
Es refereix a l’època 
de l’estiueig?

Sí. Nosaltres, una colla 
de vint, cada nit anàvem al 
bar Núria i allà, al mig de 
la corba de la carretera, hi 
havia un paio que feia jocs 
de mans i espectacles amb 
una cabra, tocava la guitarra, 
cantava... Parlo de la dècada 
dels cinquanta i seixanta...

Mantenen el contacte
amb aquesta colla?

Sí. Ens hem anat fent grans, 
però cada any organitzem 
una trobada i anem a dinar.

Aquí al poble hi té alguna 
amistat especial?

Ens hem fet sempre amb 
tothom, sense cap mania. 
També és diferent d’altres 
famílies, perquè hi hem 
viscut moltes temporades 
tot l’any i personalment hi 
estem lligats. També et diré 
que, anys enrere, potser 
la gent no s’adonava del 
que representava Sant 
Julià per a nosaltres, se’ns 
considerava massa de fora.

Com si hi hagués 
una barrera?

Jugàvem a futbol contra 
els del poble, sí que fèiem 
coses junts, però a vegades 
et senties foraster. Ara ja no.

L’hi ha agradat, 
jugar a futbol?

Soc molt del Barça, i 
operat cinquanta vegades 
del genoll, lligaments, 
menisc... Ara precisament 
m’estic recuperant d’una 
intervenció. A l’escola vaig 
formar part de l’equip del 
col·legi dels Jesuïtes i a la 
universitat, de l’universitari. 

En quina posició jugava?
De central o interior.

 
Txell Vilamala
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Aquesta fotografia (f.1) titula-
da “Homes posant la llanta a 
una roda de carro en un car-
rer, al fons establiment amb el 
rètol Construción y reparación 
de carruages”, de l’Arxiu His-
tòric Municipal de Sant Julià 
de Vilatorta, és una còpia pro-
vinent del fons fotogràfic del 
Centre Excursionista de Ca-
talunya que posseeix un dels 
registres fotogràfics històrics 
més importants del país amb 
gairebé 750.000 imatges.

A més del títol, la fitxa diu 
que l’autor és Frederic Bor-
das Altarriba i que va ser feta 
a Sant Julià de Vilatorta l’any 
1882. També descriu el suport 
físic: vidre, gelatina i plata; 

Revelat l'enigma d'una foto històrica
negatiu blanc i negre quadrat 
9x18 cm; estereoscòpic. 

Frederic Bordas, del qual 
se’n desconeixen gran part 
de les dades biogràfiques, al 
1876 era soci de l’Associació 
Catalanista d’Excursions ci-
entífiques en la qual figurava 
com a arqueòleg. A l’any 1891 
aquesta entitat es va fusio-
nar amb l’Associació Catala-
na d’Excursions per formar el 
Centre Excursionista de Ca-
talunya –CEC-, on Bordas va 
continuar com a soci.

Una part del fons de Frederic 
Bordas és a l’arxiu del CEC on 
consten 35 capses originals de 
plaques, les quals estan eti-

quetades amb una descripció 
geogràfica –i en alguns casos 
cronològica– de les imatges, 
tot i que s’ha detectat alguna 
discontinuïtat. Les fotografies, 
de molt bona qualitat, mostren 
aspectes socials i arquitectò-
nics de Barcelona i de diver-
sos indrets i localitats de les 
comarques de l’Alt Empordà, 
l’Alt Urgell, el Baix Llobregat, 
Osona, el Vallès Oriental i el 
Vallès Occidental, per on Fre-
deric Bordas havia realitzat 
nombroses excursions.

La majoria de les, gairebé, 
200 fotografies del mateix au-
tor referides a Sant Julià mos-
tren indrets ben reconeixibles 
encara avui. 

f.1
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La primera foto i aquesta 
(f.2), que és el portal que surt a 
la foto anterior, em desconcer-
taven. Amb una còpia a la mà 
em vaig passejar durant uns 
dies pels carrers del poble per 
veure s’hi copsava algun indici 
o alguna pista identificadora 
que em situés el lloc. El resul-
tat va ser decebedor. Per la 
corba que fa la línia de cases 
bé podria ser a mig carrer de 
la Mercè, però a la fotografia el 
carrer no fa pujada i la projec-
ció de l’ombra de les cases del 
davant delaten que no estan 
encarades al nord, mentre que 
les del carrer de la Mercè sí 
que ho estan. Tampoc no hi ha 
cap portal que tingui aquesta 
llinda tan característica que es 
veu amb més detall en aques-
ta fotografia.

La conclusió final va ser que 
possiblement amb la disconti-
nuïtat del propi arxiu, aques-
tes imatges van ser etiqueta-
des geogràficament de forma 
errònia i que no pertanyien a 
Sant Julià.

Quan anys després va apa-
rèixer aquesta altra fotografia 

f.2

(f.3) manuscrita amb la paraula 
Vilatorta i la data 31 de desem-
bre de 1919, va tornar el dub-
te. Massa casualitat que amb-
dues imatges facin referència 
a Sant Julià, malgrat els 37 
anys que les separen. El pas 
del temps havia canviat una 
mica la fesomia d’una de les 
cases, precisament la que duia 
el rètol Construcción y repara-
ción... on també es pot intuir 
la paraula Masramon i que en 
la foto del 1919 apareix amb 
la façana completament refor-
mada, sense el rètol i amb uns 
bells esgrafiats a mode d’orla.

Disposat a resoldre el mis-
teri el treball de camp va donar 
pas a una observació minucio-
sa de totes les fotografies anti-

f.3
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gues de l’Arxiu Històric per si 
em donaven alguna pista per 
resoldre l’entrellat. Després 
de molts mesos d’observació 
com una revelació va sorgir la 
peça clau: una fotografia tira-
da des del terrat de Can Valls 
en un dia nevat (f.4). Em va 
cridar l’atenció els dos perso-
natges que es veuen al por-
tal de ca la Manyana, un dels 
quals semblaria un capellà 
que porta estola. Fixant-m’hi 
detingudament vaig reparar 
en tres detalls: el brancal del 
balcó, la finestra de la casa del 
costat i la diferència d’alçada 
d'ambdues teulades. Estava 
segur que ho havia vist abans. 
Comparant aquesta foto amb 
la primera, tot i que una és tira-
da a peu de carrer i l’altra des 
de certa altura, aquests detalls 
coincidien completament en 
les dues imatges. No hi havia 
dubte: Aquest era el lloc on 
Frederic Bordas va fotografiar 
els homes treballant la roda 
de carro davant de la casa 
del costat de ca la Manyana. 
L'enigma estava resolt.

Un parell de fotografies fe-
tes pel doctor Jaume Guerra, 
prou conegudes, corroboren 
la tesi: aquestes façanes no 
hi són perquè les cases es 
van enderrocar o escapçar 
per poder eixamplar la car-
retera i avui ja no existeixen. 
En aquestes imatges (fig. 5 i 

f.6f.5

f.4

6) s’aprecia el pas estret que 
hi havia entre ca la Manyana i 
can Moreta. Per l’ombra tam-
bé es pot apreciar que l’antiga 
casa de can Fil estava més en-
darrerida -la mateix ombra de 
can Fil també es pot veure a la 
foto de Frederic Bordas-.

Un cop reconegut el lloc de 
la foto calia anar més lluny i 
esbrinar qui eren els perso-
natges que treballen posant la 
llanta de la roda de carro. Una 
consulta a l’Arxiu Municipal va 
aportar una informació cabdal. 
En la llista general de caps de 
família de Sant Julià de Vila-
torta dels anys 1909 i 1910 
apareix un tal Joaquim Masra-
mon Molas, de 43 anys, com a 
constructor de carros, al carrer 
de la Font, núm. 22. En aquest 
punt cal recordar que antiga-
ment el carrer de la Font anava 

des de l’actual carrer del Rec-
tor Roca fins a les Set Fonts. 

Ara sabem el lloc de la foto 
i la identitat de la persona que 
es dedicava a la construcció 
de carros, però també sabem 
una dada que ens revela el 
perquè a l’any 1019 Joaquim 
Masramon reforma la casa. 
Masramon, que ja té 52 anys, 
deixa l’ofici de carreter i con-
verteix el taller en una cafe-
teria. 

Aquesta reforma, però, va 
servir per poca cosa ja que 
pocs anys després (abans de 
1927) les cases núm. 18, 20, 
22 i 24 del carrer de la Font 
van ser enderrocades total-
ment o parcial afectades per la 
nova alineació de la carretera. 

Lluís Vilalta 
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Entre el 1909 i el 1919 a les cases esmentades hi consten inscrits els 
següents caps de família: al núm. 16 –can Moreta- Joan Moreta Ba-
nús, ferrer d’ofici; al núm. 18 –ca la Manyana- Joaquim Menció Ayats, 
que era picapedrer; al núm. 20 no hi consta ningú inscrit; al núm. 22 
–can Quim- l’esmentat Joaquim Masramon; i al núm. 24 –ca la N’Anna 
(l’antic forn de pa)- Josep Carrera Bassas, que era forner.

Fins al primer terç del segle XX 
el carrer de la Font tenia aquest 
traçat.

A les fotografies f.7, f.8 i f.9 
s'assenyalen els detalls (d) 
coincidents que han permès 
esbrinar el lloc de la fotografia 
incògnita. La f.10 mostra la imatge 
actual del lloc. Entre la f.9 i la f.10 
hi ha 138 anys de diferència.

f.7

f.8

f.9

f.10

d1

d1

d2

d2

d3

d3

d4

d4
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Les fundadores de l'Agrupació Sardanista
"Si mirem enrere 

potser sí que som 
conscients del
que vàrem fer

i el que significa"

A finals de la dècada dels sei-
xanta del segle passat el mo-
viment sardanista a Catalunya 
torna a revifar amb força amb 
el ressorgiment de noves en-
titats que treballen per la re-
cuperació de les tradicions, el 
patrimoni cultural i les llibertats 
democràtiques del país, des-
prés de la frenada que va patir 
amb la Guerra Civil i la dicta-
dura franquista per tractar-se 
d’un símbol nacional de con-
notacions reivindicatives i sig-
ne de catalanitat.

Un grup de noies veient que 
les poques diversions que hi 
havia al poble eren el futbol o 
el cinema, s’espavilaren per 
demanar a l'hermana Josefina 
si els podia deixar el pati de 
l’escola per poder fer el que 
era la seva gran afició: ballar 
sardanes. L'hermana, també 
molt aficionada, els ho con-
sentí de bon grat. “Recordo 
que cada vegada portava el 
tocadiscos sota el braç des de 

casa fins el pati de les mon-
ges” i així, com molt bé diu la 
lletra de la sardana “Les noies 
de la torrassa”, un dels discs 
que tenen molt present, “les 
noies han vingut ben alegres 
i matineres a ballar-ne una 
sardana. Espigues de blat ros 
al vent dansen i segueixen el 
compàs de la cançó...”.

També anaren a l’Orfeó Vi-
gatà per aprendre a comptar 
i a repartir, cosa que les va 
encaminar a seguir tots els 
aplecs i ballades de sardanes 
que es feien a la comarca i a 
fora. “Hi anàvem amb tren, 
amb cotxes de línia o com po-
díem...”, “Hi passàvem tot el 
dia”, “de vegades quan s’aca-

bava l’aplec, en tornar, ens 
quedàvem a Vic per poder 
ballar-ne encara mes”, “apun-
tàvem en una llibreta tots els 
aplecs on anàvem i les sar-
danes que ballàvem”, “n'ha-
víem arribat a comptar fins a 
500 en una temporada...”, “el 
dia de l’aplec d’Olot en vàrem 
ballar 34…, i totes de 10 tira-
des!”, “noi, és que ens agra-
dava molt!”, i continuant així 
ens podrien explicar un munt 
d’anècdotes divertides i fes-
tives que totes recorden amb 
emoció i moltes rialles. “Un 
any, per la Festa de les Noies, 
després d’anar a missa i ro-
sari, marxàrem corrents amb 
el Citroën Dyane 6 (un cotxe, 
para gente encantadora, com 
deia la publicitat de l’època) 
d’en Pere Vilamala per no ar-
ribar tard a l’aplec del Castell 
de Tona...”, “l'últim tram del 
camí vam pujar-lo pel dret,”, 
“si noi, llavors érem joves”. 
“Per quaresma i el mes d’oc-
tubre, quan ja havia acabat la 
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temporada, baixàvem a ballar 
a la Pista de Vic que era l’únic 
lloc on en feien”.

Mes endavant la Vicenta Fol-
garolas, de Barcelona i germa-
na d’en Pere de can Tretze, en 
veure-les tan engrescades els 
va proposar de constituir-se 
com una agrupació i així poder 
organitzar ballades i aplecs a 
Sant Julià. “La idea ens va en-
gresca i amb molta il·lusió vam 
posar fil a l’agulla”, “anàrem 
casa per casa per fer socis i 
demanar diners”, “ens repar-
tíem els carrers i apa, amunt i 
avall a tocar portes...”, “eren 
25 pessetes de quota al mes”, 
“s’hi va apuntar molta gent, 
tothom hi volia col·laborar”, 
“de vegades ens deien: noies 
aquest mes no puc, però el se-
güent ens donaven les 50 pes-
setes”, “i també n’hi havia que 
pagaven 2 o 3 mesos de cop”. 

La cosa va anar tan bé que 
aquell mateix any, el 1970, ja 
es va fer la primera ballada de 
sardanes organitzada per la 
flamant l’Agrupació Sardanis-
ta de Sant Julià de Vilatorta. 
Contractar una cobla alesho-
res valia unes 2.500 pessetes, 
que eren costejades amb els 
diners de les quotes dels socis 
i demanant la voluntat men-
tre durava l’audició passant la 

bandereta, una agulla de cap 
que penjàvem a la solapa amb 
una petita cinta catalana a 
canvi d’uns dinerons. Mes en-
davant es va substituir per una 
enganxina. “L’avi Rossinès 
ens va prometre que a on no-
saltres no arribéssim amb els 
diners, ell hi posaria sempre 
la resta”. “Posàvem una pis-
sarra a la façana del bar Nú-
ria per anunciar les audicions 
que normalment es feien a la 
cruïlla dels dos bars, el Núria i 
el bar Joan, així la gent aprofi-
tava per fer-hi el vermut”. “Va 
ser gràcies a moltes famílies 
del poble que l’Agrupació tirés 
endavant, de les quals estem 
molt agraïdes”.

El fill delineant de la Vicenta, 
l’Agustí Garcia, va fer l'escut 

de l’Agrupació, una rotllana de 
sardanistes que encerclaven 
el perfil del castell de Sant Ju-
lià i amb les quatre barres ca-
talanes a banda i banda.

Un cop constituïda l’entitat 
en Josep Tort, gran aficionat a 
la sardana, s’oferí per entrar a 
l’Agrupació i ajudar en el que 
fos necessari. Al cap de poc 
temps va ser nomenat ofici-
alment com a primer presi-
dent de l’entitat. En aquella 
època també hi va entrar la 
Núria Mallol. Amb l’ajuda de 
més gent, començaren a fer 
cursets de ballar sardanes 
per a nens i per a nenes els 
diumenges al matí, a la pista 
de ball del pati del bar Joan, 
on aprenien els passos, a fer 
la molla i a puntejar. El final de 

Josep Tort Reixach es va 
incorporar a l'Agrupació Sar-
danista pocs mesos després 
de la seva fundació i va ser 
el primer president i ànima de 
l'entitat durant 30 anys. En re-
coneixement a la seva dedica-
ció per fomentar el sardanisme 
al nostre poble, el 1995 l'Ajun-
tament li va atorgar la Insígnia 
d'or del municipi. Josep Tort Va 
morir molt jove, el 22 de juny 
de l'any 2000, als 52 anys.
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curs coincidia amb el Dia Uni-
versal de la Sardana, que es 
celebrava el diumenge més 
proper a la festa de la Mare 
de Deu de Montserrat, amb 
un esmorzar i una gran balla-
da que marcava també l’inici 
de la temporada sardanista. 
“Un nen i una nena del curset 
vestits de catalans portaven 
les ofrenes a l’església durant 
l’ofici solemne de la patrona 
de Catalunya.

La nit de la revetlla de sant 
Joan de l’any 1971, l’Agrupa-
ció Sardanista va portar per 
primera vegada al poble la 
Flama del Canigó que encen-
dria la foguera que hi havia 
preparada al parc de les Set 
Fonts, “recordo que vàrem fer-
nos una faldilla expressament 

per a l’ocasió”, “era de color 
verd, amb l’escut que nosal-
tres mateixes vam brodar al 
peto”. “Acompanyats d’una 
caravana de cotxes anàrem i 
tornàrem de Vic per recollir la 
Flama a la plaça Major, enfila-
des al jeep descapotable d’en 
Joan del cafè”, “hi anàvem 
ben cofois tots allà dalt acom-
panyant el nen i la nena amb 
els vestits típics de Catalunya, 
que portaven el quinqué amb 
la flama. La veritat es que ens 
va fer molta il·lusió”.

 
L’any 1972, la sort del sor-

teig va fer que el primer Aplec 
Comarcal d'Osona toqués fer-
lo a Sant Julià de Vilatorta i 
que la gent de l’Agrupació en 
fóssim els organitzadors. “Es-
tàvem molt contents”, “van 

venir a tocar cinc cobles!”, 
“ens va portar una feinada!, 
però ens en vam sortir amb 
l'ajut molta gent”. De seguida 
s’organitzaren i es posaren a 
treballar, “la nostra botiga de 
la lecheria va ser el centre 
d’operacions”, “allà ens ana-
va molt bé per poder contac-
tar amb les cobles i la gent 
que havien de venir perquè 
teníem telèfon”, “el número 
94”, “i també com a magat-
zem de tota la infraestructura 
que calia”. L’Ajuntament va 
fer una neteja a fons del parc 
de les Set Fonts i del llac i es 
va engalanar amb senyeres i 
banderoles de colors. “A La 
finestra de l’entrada del jardí 
de can Marc hi vam muntar 
la taquilla i el garatge de can 
Bartomeu va fer de guarda-ro-
bes”, “va venir gent de tota la 
comarca i dels voltants que 
ompliren tot el parc a vessar”, 
“va ser una gran festa i una di-
ada molt maca!”.

Les noies de l’Agrupació 
Sardanista de Sant Julià de Vi-
latorta plantaren la llavor per-
què a Sant Julià es tornessin 
a fer ballades de sardanes, 
aplecs, i cursets. I que més 
endavant sorgís la formació de 
la nova colla Joventut Vilator-
tina i la dels petits Tupinets i, 
sobretot, d’una devoció i amor 
per la Sardana que s’ha man-
tingut de manera ininterrom-
puda al poble durant el últims 
50 anys.

La M. Carme Vilamala, la 
Maria Soler, l’Angelina Vilama-
la, la Montserrat Font, la Con-
cepció Vilamala, la Vicenta 
Soler i la Núria Mallol coinci-
deixen totes que “si mirem en-
rere, pot ser sí que som cons-
cients de tot el que vàrem fer 
i el que significa, però llavors 
érem joves i només volíem ba-
llar sardanes”.

Xevi Pona - Lluís Vilalta

El 10 de setembre de 1972 
(foto) el parc de les Set Fonts va 
acollir el primer Aplec Comarcal 
d’Osona i a l’any 1983 el 12è. 

En aquella època els aplecs 
comarcals eren organitzats 

per la desapareguda FESCO 
(Federació d’Entitats Sardanistes 

de la Comarca d’Osona). En 
la segona etapa de l’Aplec 

Comarcal, que compta amb el 
suport del Consell Comarcal 

d’Osona, Vilatorta ha acollit la 
tercera edició de l’any 2009 i 
la d’enguany que és la 14a.
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Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 888 77 77

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

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

C/ Comtes de Cabrera, 3
Sant Julià de Vilatorta

T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com
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pPerruqueria Carme

Avui vaig a tallar-me els 
cabells. La Carme em va 
donar hora a dos quarts 
d'onze i cal ser puntual 
perquè sé que és estricta 
amb els horaris. 

Quan vinc a tallar-me els ca-
bells tinc clar que no puc ar-
ribar tard...

Sí, sempre faig reserva d'ho-
res i miro de complir els horaris 
perquè crec que a ningú no li 
agrada esperar-se. És una ma-
nera de donar un millor servei, i 
més personalitzat.

Fa molt de temps que fas de 
perruquera?

Vaig posar el primer nego-
ci l'any 1992, al carrer Albere-
da, i el 1996 em vaig traslladar 
aquí, però la vocació ja venia 
d'abans i també havia treballat 
per compte d'altri.

Cal formar-se per ser perru-
quera, i reciclar-se també?

Si, vaig estudiar a l'escola 
de perruqueria de Vic i vaig fer 
cursos d'ampliació a Barce-
lona, però no he parat de for-
mar-me en tendències i nous 
productes. També assisteixo 
a fires internacionals: he voltat 
especialment per Itàlia (Bolò-
nia) i Londres.

Tinc la sensació que els 
clients de la perruqueria han 
de ser fidels.

En general sí. Tinc homes 
a qui vaig tallar els cabells de 
petits i que ara em porten els 
seus fills. La gent també vol-
ta, però, i amb les altres per-
ruqueries ens repartim bé la 
clientela.

Va canviant la demanda, 
però, amb el temps?

Sí, abans les senyores ve-
nien a pentinar-se a la perru-
queria, i ara es busca un look 
més natural i un bon tall que 
permeti pentinar-se a casa 
amb facilitat. Tot i així, faig 
pentinats per ocasions espe-
cials, com ara núvies, sovint a 
domicili.

I els productes?
Efectivament, cada cop hi 

ha més interès en productes 
menys agressius amb la pell i 
els cabells. Per exemple, tinc 

colors 100% vegans, que per-
meten una gamma de colors 
menor però els pot portar tot-
hom; també la keratina, que és 
un producte d'allisat totalment 
natural. És molt important que 
els productes tinguin un servei 
tècnic al darrera que doni recol-
zament al professional en cas 
de qualsevol reacció. La salut 
és el més important!

I els caramellaires? Notes 
més públic abans de setmana 
santa perquè els càpiguen els 
barrets de copa? Has pensat 
a fer una promoció tipus "tall 
caramellaire"?

És una bona idea! Tinc un 
canal d'Instagram on publico 
ofertes diverses, i aquesta en 
podria ser una. De moment, 
però no noto massa l'augment 
de clientela masculina abans de 
Pasqua.

Hernan Collado

La perruqueria és també com un confessionari modern. La Carme 
ha sentit anècdotes de tots els colors i fins i tot ha pensat a fer-ne 
un llibre! Malgrat que he intentat no fer safareig, queda clar que 
el que s'explica a la perruqueria es queda a la perruqueria, però 
insistint molt aconsegueixo un titular: "Aquí he sentit a parlar fins 
i tot d'algú que patia per ser enverinat per la seva pròpia família!

HORARI:
De dimarts a divendres
de 9.00 a 12.30
i de 15.00 a 19.00

Dissabtes de 8.00 a 15.00

Hores convingudes

TELÈFON: 93 812 21 39

Correu electrònic:
carmevilamala@yahoo.es

Facebook: @desrrissat

Instagram:
@carmevilaco66
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Ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

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

Sant Julià de Vilatorta
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Durant la dècada dels anys vui-
tanta del segle XIX, en Sidru 
Font, veí de Sant Hilari, es va 
traslladar amb la seva família 
a viure a Sant Julià de Vilator-
ta. S’allotjaren inicialment i de 
manera provisional a Cànoves 
a l’espera de poder edificar una 
casa pròpia on poder viure i 
desenvolupar el que era el seu 
ofici de carreter. Seguint el con-
sell d’una seva germana, la tia 
Dolores, s’establiren a principis 
del segle XX a l'entrada del po-
ble, a tocar la carretera general, 
a prop de la caseta dels burots.

Al morir en Sidru, els seus 
fills Josep i Lluís s’encarrega-
ren de continuar el negoci, en 
Josep fent de carreter i en Lluís 
com a ferrer, però, en morir-se 
tots dos amb pocs mesos de 
diferència per una meningitis a 
principi dels anys 40, va ser la 
vídua d’en Josep, la Carme Vi-
lar, que amb l’ajuda i consells 
del tiet Joan, va assumir la res-
ponsabilitat de tirar endavant el 
negoci. Ella juntament amb els 
seus tres fills: la Maria que por-
tava els comptes, en Quico que 
era el carreter i en Lluïset el fer-
rer, feren el relleu de l’empresa 
familiar fins al seu tancament. 
La majoria dels clients eren de 
Sant Julià i de Vilalleons, se-
gons consta en els llibres de re-
gistres que conserva la família, 
com can Bailon, can Cadis, can 
Pauleta, can Sunyer, el Puig, la 
Quintana, el Col·legi, la Guàr-
dia Civil, la fàbrica d’en Roma 
i moltes cases de pagès de la 
rodalia. El registre més antic a 
nom d’Isidro Font data de l’any 
1884. Sovint rebien també ins-
peccions de treball per part 
de l’ajuntament, com una que 
guarden de l’any 1945, on el 
propi alcalde Fauria els atorga 
un certificat de legalitat manus-
crit en el full d’una llibreta.

A més de fer de carreters 
tenien torneria de mànecs per 
eines, serradora de llenya i 

Cal Carreter

venda de serradures. A finals 
dels anys seixanta davant la 
gran davallada dels carros i tar-
tanes, que son substituïts per 
la creixent venda d’automòbils 
i tractors, en Quico dóna per 
acabat l’ofici de carreter, però 
continua fent mànecs, serra-
dures i sobretot serrant llenya 
per en Quico Crivillers de Sant 
Julià i per en Morgadès de 
Calldetenes. Es va traslladar al 
pati la casa, que dona al car-
rer Balmes, per serrar i emma-
gatzemar la llenya, mentre que 
els baixos de la casa particular 
passa a ser un garatge de llo-
guer per automòbils, que enca-

ra funciona actualment. En Llu-
ïset va continuar fent de ferrer 
a casa seva, al carrer del Pare 
Cazador, fent eines i baranes 
de ferro forjat.

En Quico de cal Carreter i el 
seu germà Lluïset varen ser els 
últims en bastir, arreglar i ferrar 
carros aquí a Sant Julià de Vi-
latorta, després que el seu avi, 
en Sidru, encetés el negoci pels 
volts de l’any 1880. Tot un segle 
i mes d’un ofici que actualment, 
si no es de manera residual, ja 
ha passat definitivament a la 
història.

Xevi Pona

En "Sidru" Font va tenir 
5 fills: en Josep, en 

Lluís, en Joan, la Nita i 
l’Assumpció. Era molt 
aficionat a la música i 
al teatre. Va portar els 
comptes i registre de 

totes les actuacions de 
l’orquestra Reinaixença

des de l’any
1899 fins el 1913.

En Quico i en Lluïset, 
els últims carreters, 

amb bici amb la seva 
germana Maria.
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Les fonts del nostre entorn

Una pedra plana s’alça dre-
ta com un monòlit per do-
nar la benvinguda amb un 
Déu vos guard quan arribes a 
Puig-l’agulla després d’enfilar 
per un camí feréstec, amansit 
per l’asfalt, que arrenca del 
bonic poble de Vilalleons. Ho 
fa mig d’amagatotis rere dos 
pals de cable de la línia tele-
fònica plantats, no se sap ben 
bé perquè, just al seu davant 
mateix. A l’altra banda, un mo-
nument de pedra treballada 
fixa l’inici del que havia estat 
el Viacrucis en un sender que 
t’encamina xaragallat i cos-
terut fins el cim de Montagut, 
on trobarem una creu monu-
mental de ferro forjat que re-
posa sobre la base d’una anti-
ga torre telegràfica òptica que 
comunicava mitjançant se-
nyals visuals amb la comarca 
de la Selva durant la 3a Guerra 
Carlina.

El blanc edifici del santua-
ri s’erigeix custodiat per dos 
xiprers de branques atapeï-
des però esbullades, com dos 
sentinelles que fan la guàrdia 
indiferents i despreocupats 
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per manca de feina, només 
pendents dels plàtans i dels 
castanyers bords que tam-
bé dormisquegen immòbils a 
l’esplanada de sorra, envolta-
da a manera de balcó per una 
barana de ferro. El verd fosc 
i opac de les espesses fulles 
de les alzines satura el cel i fa 
difícil i impenetrable una visió 
que seria privilegiada de la 
Plana de Vic. Només el blanc 
nevat de les muntanyes dels 
Pirineus i la serralada del Cadí 
en sobresurt marcant una línia 
divisòria amb un cel molt blau 
i clar, sense cap núvol. L’aire 
fa olor de fulles de llorer i els 
arbres que creixen just a sota 
del mirador es deixen acariciar 
les branques despullades d’hi-
vern per damunt de la barana, 
mentre tres fruits corsecats 
d’un magraner es resisteixen a 
caure a terra.

Una gran creu esculpida 
assenyala la primera estació 
de la processó de mont-i-cal-
vari que organitzava cada 
any l’Orfeó Vigatà, juntament 
amb l’aplec de sardanes en 
honor de Sant Miquel dels 

Sants. Just a tocar, arrenca 
una escala que davalla vore-
jant en forma de semicercle 
un mur de pedra antiga en-
fosquida per la humitat, fins 
arribar al peu de la gruta que 
empara la font de Puig-l’agu-
lla. De lloses planes i graons 
irregulars es va eixamplant a 
mida que anem descendint, 
clapejada per taques de mol-
sa que s’estenen a les vores 
mes obagues fent lluir el seu 
color verd, moll i brillant, en-
tremig de la pedra gastada i 
mig amagada per la fullaraca. 
Amples parets de pedra seca 
suporten l’arcada dovellada 
que dona accés a la penom-
bra que domina la gruta que 
aixopluga la font. La volta vin-
clada del sostre fa ressonar el 
xipolleig constant de l’aigua 
que regalima arrapada a la 
roca, salvant dos petits des-
nivells, fins que vessa pel so-
breeixidor de l’aigüera que no 
es prou capaç de retenir-la, 
deixant el terra de l'interior en-
fangat per la mullena. Al cos-
tat mateix una aixeta instal·la-
da posteriorment et convida 

La font de Puig-l'agulla
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Millores a l'àrea d'esplai del pantà de Sau
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ia beure un raig d’aigua a 
galet si prems el botó de 
l’obturador que la man-
té en silenci i quieta. Una 
gran taula de pedra d’una 
sola peça s’apropia de 
tot el costat dret amb dos 
blocs massissos a banda 
que li fan de seients. Les 
llambordes de la passera 
que hi ha al recinte con-
clouen quan surts a l’es-
planada exterior, on dos 
castanyers d’índies impo-
nents resguarden una gran 
pedra compacte i pesant 
que fa de taula, envoltada 
de quatre bancs fets amb 
taulons de fusta i pilars de 
pedra seca. El terra està 
ple de castanyes bordes, 
fulles caigudes i retorça-
des i trossos de branques.

Aquest espai era un dels 
entorns més habituals i pre-
ferits dels nostres avis per 
celebrar els dies festius 
amb una bona arrossada a 
l’aire lliure, com ens il·lus-
tra amb els seus versos i 
dibuixos l’antiga Auca de 
Puig-l’agulla: “És costum 
tradicional fer l’arròs i dir el 
rosari, en un dia tardoral en 
tan famós Santuari”, “Tots 
treballen de valent per men-
jar l’arròs calent” o “Aviat 
no queda rastre de l’arròs ni 
del pollastre”.

Eren diades familiars 
senzilles vora la font, al 
voltant de la paella que bu-
llia fent xup-xup amb foc a 
terra i el vi de bota que cor-
ria a traguinyols amb rialles 
i cançons. “L’últim cop 
d’ull al paisatge i prepa-
rem l’equipatge”, “Un bon 
trago d’aigua fresca i cap 
avall a fer gresca”, “Canten 
Ay el corazón, La niña i Sal 
al balcon” i ja per acabar la 
jornada “En el clos calent 
del llit, Déu ens doni bona 
nit”.

Xevi Pona

L’àrea d’esplai del pantà de Sau, localitzada a tocar del Club Nàutic, 
és un dels punts de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona més vi-
sitat durant tot l’any. Això ha provocat un deteriorament progressiu de 
l’entorn, i sovint alguns problemes de convivència entre els visitants.

Davant d’aquesta problemàtica, a l'any 2018 es va redactar un Pla 
d’actuacions per reordenar l’ús públic i la conservació de l’àrea d’es-
plai, amb els objectius de millorar les zones d’aparcament, ordenar 
i regular els diferents usos que s’hi practiquen, millorar la senyalit-
zació, potenciar l’ús lúdic de l’entorn i adequar les infraestructures 
de prevenció d’incendis. Aquest Pla s’ha executat durant el 2019 i 
inicis del 2020. Ara s’han acabat les obres principals (valorades en 
45.872,71 €), i en resumim les que s’han realitzat.

Millora de les zones d’aparcament. S’ha habilitat una nova zona 
d’aparcament en una feixa situada a l’entrada de l’àrea d’esplai, amb 
cabuda per a 60 vehicles i separada de l’entorn natural amb una tan-
ca de fusta de castanyer. També s’ha reservat una zona específica 
per a aparcament de motos i una de bicicletes. S’ha millorat l’accés 
a les dues places d’aparcament reservades per a persones amb pro-
blemes de mobilitat.

Millora de la senyalització. S’ha aprofitat el projecte per revisar i 
completar la senyalització existent, tant la referent a temes de circu-
lació, aparcaments, etc., com la que enllaça l’àrea de lleure amb els 
itineraris senyalitzats.

Ordenació i regulació d’usos. S’ha creat una zona de vianants pro-
pera al pantà i a l’equipament existent. En aquesta zona s’ha instal-
lat una àrea de jocs infantils fets de fusta, s’ha millorat la zona de 
pícnic i s’han plantat diversos arbres i arbustos per integrar tot el 
conjunt. També s’ha aprofitat per executar les mesures de prevenció 
d’incendis forestals, concretament la realització d’una franja de bai-
xa combustibilitat i l’adequació de les barbacoes de l’equipament.

Obertura d’un punt d’informació. S’ha obert en règim de conces-
sió el punt d’informació de l’àrea d’esplai. En aquest equipament 
també hi ha un servei de bar i es regula l’ús de les barbacoes que hi 
ha a l’edifici. L’empresa que va guanyar la concessió i que regula el 
servei és TACOsona empresa social. El punt d’informació està obert 
els caps de setmana i festius de tot l’any, i entre el juny i el setembre 
cada dia, excepte els dimecres.

Consorci Guilleries-Savassona
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Esplai Serrallonga 

Els primers dos mesos de 
l’Esplai Serrallonga han estat 
especialment dinàmics i mo-
tivadors. Amb l’objectiu de 
recuperar l’antic esplai que 
portava el mateix nom, l’Ajun-
tament es va posar a treballar 
amb un grup de set joves del 
poble que han estat els res-
ponsables de tirar endavant 
un projecte, que el dissabte 
11 de gener passat va comen-
çar a caminar amb 24 infants. 
La bona acollida de l’esplai 
entre les famílies del munici-
pi ha obligat a posar algunes 
peticions en llista d’espera 
per tal respectar les ràtios es-
tablertes per normativa, es-
perant que la incorporació de 
nous monitors faciliti inscriure 
més infants.

El dinamisme i la bona pre-
disposició de l’equip de mo-
nitors, alguns membres de 
l’antic esplai, ha fet el període 
previ de preparació i organit-
zació de l’Esplai es visqués 
amb intensitat i fent peti-
tes col·laboracions com per 
exemple la castanyada po-
pular del mes d’octubre pas-
sat que va permetre recaptar 
alguns dinerons per iniciar les 
primeres activitats del Serra-
llonga. Durant aquestes pri-
meres setmanes hem creat 
nous projectes i il·lusions que 
a poc a poc es van materialit-
zant. Vam participar en el car-
naval vilatortí exhibint diverses 
disfresses de fabricació prò-
pia on monitors i infants vam 
deixar volar la imaginació. El 
disseny i la confecció de les 
disfresses de carnestoltes va 
donar pas a altres activitats 
com ara la commemoració del 
Dia Internacional de la Dona 
per incentivar l’esperit crític i 
fomentar la igualtat de gènere. 
També hem tingut temps per 
redescobrir l’entorn del nos-

Comencem amb empenta

tre municipi i passar una bona 
estona anant a jugar a dalt les 
roques de l’Albereda.

Tot això ha servit per agafar 
impuls i pensar en noves ide-
es per fer créixer un projecte 

en el qual hi ha invertida la 
il·lusió del grup d’infants i de 
l’equip de monitors que hem 
fet possible que avui l’Esplai 
Serrallonga torni a ser una re-
alitat més viva que mai. 
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Obert de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda
Telèfon 93 812 25 06
sjv.pij@vilatorta.cat
Instagram: @puntjovetorti
WatsApp: 647 92 33 16

PUNT JOVE TORTÍ - Ca l’Anglada

El mes de febrer passat es 
va fer un taller d’emancipació 
adreçat a joves d’entre 12 i 29 
anys al Punt jove, amb l'objec-
tiu de fomentar l’emancipació i 
l’autoconeixement dels i de les 
joves, tot potenciant el desen-
volupament de les seves habi-
litats i motivacions.

Hi van participar 10 perso-
nes, que van realitzar diferents 
activitats dinàmiques i grupals 
que donaven peu a la reflexió 
com a motor d’aprenentatge. 

L’activitat, que compta amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona era gratuïta, com 
moltes de les altres activitats 
que s’ofereixen des de joventut. 

Durant tot l'any el Punt jove 
Tortí portem a terme diverses 
activitats d’interès juvenil en la 
nostra seu de ca l'Anglada. No 
dubteu i passau pel Punt Jove 
Tortí a demanar informació.

Taller d'emancipació 
"Jo soc, jo puc"

Des de l’octubre passat s’està portant a terme -"Esports amb 
valors" dinamitzada conjuntament amb l’Associació Esport 
amb Valors. És una activitat adreçada a infants i joves a partir 
de 8 anys, i es realitza cada divendres de 6 a 7 de la tarda a la 
pista esportiva de Sant Roc. 

Treballem amb la metodologia del futbol de carrer, consis-
tent en realitzar un primer temps de diàleg on potenciem la 
paraula i la participació de tots i de totes. Aquest espai serveix 
per conèixer-nos i pactar de manera conjunta les normes del 
joc. Seguidament es desenvolupa el joc amb les regles esta-
blertes i, finalment, es fa un tercer temps per valorar com ha 
anat el joc tenint en compte els valors. Actualment comptem 
amb una participació total 20 infants i joves. L’activitat és gra-
tuïta i voluntària, i requereix inscripció prèvia a l’Ajuntament. 
Animem a tots els infants i joves que vulguin a sumar-s’hi, ja 
que les inscripcions estan obertes durant tot el curs escolar. 

Nosaltres juguem amb valors, i tu?

Si no hi ha novetats, del 29 de juny al 10 de 
juliol, es farà una nova edició del Camp Tortí, un 
projecte que combina activitats lúdiques treball 
comunitari, piscina, acampada, dinars i moltes 
coses més, adreçat a joves d’entre 13 i 18 anys 
(nascuts a partir del 2007). 

Les inscripcions són limitades i es deter-
minen segons l’ordre d’inscripció. A dia d’avui 
es manté el format, els horaris i les dates d’ins-
cripció, encara que es podrien veure modifica-
des a causa de l’emergència sanitària actual. 
És per aquest motiu que recomanem estar al 
corrent de les novetats publicades a la pàgina 
web de l’Ajuntament (www.vilatorta.cat) i a les 
xarxes socials del Punt Jove Tortí @puntjove-

5a edició del Camp Tortí

torti (Instagram), per saber realment de quina 
manera s’ha de tramitar la inscripció a la 5a 
edició del Camp Tortí.
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De dimarts a diumenge: esmorzars de forquilla i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars

Diumenge tarda i dilluns: tancat per festa setmanal

Carrer Major, 6
VILALLEONS

Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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El 19 de desembre passat la 
gent del Club de lectura de 
Sant Julià de Vilatorta i del de 
Calldetenes vam anar al Liceu 
de Barcelona a gaudir de les 
òperes «Cavalleria rusticana» 
de P.Mascagni i «Pagliacci» 
de R. Leoncavallo, dues obres 
mestres de l’òpera italiana del 
segle XIX, peces clau del cor-
rent musical anomenat Veris-
me. En principi s’havia escollit 
«Turandot» de Puccini però es 
va haver de canviar de dia i 
obra a causa de la vaga del 18 
d’octubre.

Aquesta sortida s’emmarca 
en el programa de la Diputa-
ció de Barcelona a través de la 
Gerència de Serveis de Biblio-
teques i el Gran teatre del Li-
ceu, amb l’objectiu d’apropar 
els usuaris de les biblioteques 
públiques de Catalunya al món 
de l'òpera. Prèviament el Bibli-
obús Guilleries ens va facilitar 
la lectura del llibre «Cinc cèn-
tims d’òpera» de M. Gorgori 
i R. Alier -llibre molt recoma-
nable per a qui tingui interès 
saber una mica de la història 
de l'òpera-. En el mateix teatre 
del Liceu es va fer una expli-
cació de les obres que s’ana-
ven a veure. Volem donar les 
gràcies al personal del bibli-
obús Guilleries, en especial a 
la Rosa Garcia, per tota la fei-
na de coordinació i logística. 
També a l’Ajuntament de Sant 
Julià per la seva col·laboració 
econòmica en el cost del tras-
llat en autobús.

El Club de lectura de Sant 
Julià de Vilatorta està vinculat 
al Bibliobús Guilleries que ens 
proporciona els llibres de lec-
tura. Actualment en formem 
part 23 dones, tot i que els ho-
mes també hi poden participar 
i ens trobem un cop al mes al 
Casal d’avis per comentar el 
llibre que hem llegit i hem pro-

Club de lectura

posat nosaltres mateixes. Lli-
bres la fem entre totes. Cada 
temporada, que va de setem-
bre a juny, solem llegir de 13 
a 14 llibres. Aquesta és la cin-
quena temporada del Club de 
lectura i en cadascuna hem 
comptat amb la participació i 
visita d’un autor o autora. En-
guany comptarem amb l’es-
criptor Albert Juvany, autor del 
llibre “El silenci del far”, el pro-
per 12 de maig.

Com activitat també hem 
participat en les dues troba-

des de clubs de lectura co-
marcals organitzades per les 
biblioteques. La primera va 
ser a la Triadú de Vic amb 
Marta Orriols, autora del llibre 
“Aprendre a parlar amb les 
plantes” i l’altre, relacionada 
amb el dia de la Salut Mental 
es va fer a can Costa i Font de 
Taradell que es va comentar el 
llibre “La professió del pare” 
de Sori Chaladon. 

Des de aquí us convidem a 
participar al Club de lectura de 
Sant Julià de Vilatorta.

El Club de lectura de Sant Julià de Vilatorta està vinculat al Biblio-
bús Guilleries i es reuneix un cop al mes al Casal d'avis. Propera-
ment comptar amb la presència de l'escriptor Albert Juvany, autor 
de "El silenci del far".
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Vespre d'òpera al Liceu



58

Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:

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

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

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

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

Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09

Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

OBRA NOVA
REFORMES

Pressupostos sense compromís
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Durant els mesos de gener i febrer set estudi-
ants de la UVic–UCC han realitzar les pràcti-
ques d’Educació Social i de CAFE a Gàmbia. 
Un dels quals ha estat en Ferran Vila, Vilatortí i 
jugador de futbol del primer equip del Sant Ju-
lià. Li vam demanar un breu fragment del seu 
diari de pràctiques:

“El dia 22 vam arribar a Jali després de passar 
un setmana a la capital. Només arribar van venir 
un pilot de nens i de nenes a rebre'ns i ens van 
acompanyar a visitar el poble. A mesura que es 
feia de nit ens anàvem situant, ja que, havíem 
de començar a fer servir els frontals per falta de 
llum. El poble és molt tranquil pel que fa a ritme 
de vida, però a la vegada és mogut perquè pels 
carrers tant t’hi pots trobar persones com ani-
mals (burros, bous, cabres, gossos, gallines…) i 
sempre trobes alguna distracció.”

En Ferran i els seus companys han fet les 
pràctiques a les escoles de Jali i han fet arribar 
material i uniformes esportius del Sant Julià als 
diferents equips esportius del poble. Els jalinkes 
ens han fet arribar el seu agraïment. Si us trobeu 
en Ferran pel poble no deixeu de preguntar-li 
quines altres distraccions es va trobar i esperem 
que, un cop hagi tornat, es concentri molt i molt 
amb la pilota i el Sant Julià.

Per altra banda, volem informar que el 5 de 
març passat vam realitzar l’assemblea ordinària 
de socis d’Abaraka Bake i que aquest any, en 
motiu dels 10 anys de l’Associació, ho celebra-
rem com cal durant la festa major. 

Podeu trobar més informació al blog: 
http://abarakabake.blogspot.com.es / Associa-
ció Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta – Jali 
(abarakabake@gmail.com). 

Abaraka Bake
El diari d'en Ferran

Com és costum, el 16 de desembre passat 
ens van visitar els alumnes de l'escola pública 
Bellpuig per dedicar una cantada de nadales 
a tots els avis i les àvies. Com a agraïment el 
Casal va oferir una xocolatada als 42 nens i 
nenes que van venir a felicitar-nos les festes.

Per altra banda, el dia 30 la coral Cants i 
Rialles ens va obsequiar amb un concert i un 
brindis amb la tradicional Copa de cap d'any.

Com activitat programada per l'Espai Ac-
tiva't es va proposar un intercanvi de casals 
entre Sant Julià de Vilatorta i l'Esquirol per fer 
unes partides de Rummikub. La trobada es va 
fer en aquest poble del Cabrerès el 14 de fe-
brer passat, amb gran participació d'ambdós 
centres.

Casal d'Avis
Font Noguera
Cantada de nadales, 
Copa de cap d'any
i trobada a l'Esquirol
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Aquestes festes de Nadal pas-
sades, i com ja comença a ser 
una tradició, Terra de Tupinots 
va dur a terme a la sala polivalent 
de ca l’Anglada, la instal·lació 
i muntatge del pessebre. Amb 
la idea de renovar-nos i aportar 
sempre noves opcions variades, 
vàrem tenir l’oportunitat de po-
der contactar amb Joan Carles 
Capdevila, mestre pessebrista, 
que ens va lliurar, molt amisto-
sament i generosa, la seva col-
lecció de figures de pessebre 
artesanals per poder-les mos-
trar durant aquests dies festí-
vols. Fetes de terrissa, amb la 
calma de les hores robades a la 
son, esbossaven amb traç grui-
xut diferents escenes d’un pes-
sebre ambientat en la Catalunya 
de principis de segle XX. L’ofici 
de carreter i la pagesia, pastors 
amb ramats nombrosos d’ove-
lles i vaques de pastura, la ma-
tança tradicional del porc, el tió, 
rondalles vora el mar i contes a 
la vora del foc, eren representats 
amb preciosisme de detalls i fili-
granes, colors suaus i un delicat 
realisme natural en les seves ex-
pressions i moviments, que les 
omplien de vida. Una autèntica 
meravella.

També gaudirem de la inesti-
mable col·laboració d’en Carles 
Giramé per poder presentar una 
diorama de grans dimensions, 
fet per ell mateix amb la pacièn-
cia i perseverança de tot un any 
de feina. Un petit poblet de Bet-
lem enmig del desert de Judea, 
amb casetes emblanquinades 
de calç, sostres de tronc i llum 
de fanals, embolcallaven la pla-
ça del mercat on la cantarella de 
la font no parava de rajar. Ter-
rissers, carnissers, peixateres, 
cosidores, vidriers..., feinejaven 
atrafegats mentre en un petit es-
table un infant acabat de néixer 
esperava la vinguda de tres Reis 
Mags d’Orient. Incomptables pe-
tits detalls per gaudir mirant-los 
amb curiositat i paciència.

.
Terra de Tupinots
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En el marc dels actes de commemoració de 
Sant Julià, patró de la parròquia, el diumenge 
12 de gener passat es va fer el primer acte 
de l’any del cinquantenari de l’Agrupació Sar-
danista. Va ser una audició de sardanes ame-
nitzada per la cobla Jovenívola de Sabadell 
que va congregar més de 170 persones al pa-
velló. Es van ballar 9 sardanes de 7 tirades, 
com es fa habitualment d’uns anys ençà. El 
cicle d'audicions d’hivern va continuar el 23 
de febrer amb la Jovenívola d’Agramunt i l’1 
de març amb la Ciutat de Girona. A la mitja 
part d’aquesta audició es va fer la presenta-

Publicat el calendari sardanista 
de la comarca d'Osona pel 2020
Gràcies a la iniciativa d’una vintena d’entitats 
sardanistes que posem en comú la nostra pro-
gramació de ballades, aplecs, concerts i cur-
sets, des de l’any 1972 es publica anualment 
un calendari en forma de llibret que recull tots 
els actes relacionats amb la sardana a la co-
marca d’Osona. 

El de la temporada 2020 el rebran propera-
ment tots els socis de l’Agrupació Sardanis-
ta de Sant Julià a casa seva, juntament amb 
l’estat de comptes de l’entitat. En el calendari 
d’enguany la nostra agrupació pren un prota-
gonisme especial per la imatge de la portada 

que és del concurs de sardanes de l’any 1977 
i dues pàgines interiors a tot color dedicades a 
l’Aplec Comarcal que es farà a Sant Julià el 5 
de juliol proper, amb fotografia de les Set Fonts 
inclosa. El calendari s’estructura per mesos i 
atesa la programació especial del cinquantena-
ri de la nostra entitat, els actes de Sant Julià fi-
guren pràcticament en tots els mesos de l’any. 

ció pública dels actes de celebració del cin-
quantenari de l’Agrupació Sardanista de Sant 
Julià a càrrec del president de l’entitat, Jaume 
Miravet, l’alcalde Joan Carles Rodríguez i el 
regidor de Cultura Lluís Vilalta.

L’audició del dia 8 de març va ser especial 
ja que era la primera vegada que La Principal 
de la Bisbal, cobla oficial de la Generalitat de 
Catalunya, actuava a Sant Julià de Vilatorta. El 
dissabte 4 de juliol proper tindrem novament 
ocasió d’escoltar aquesta carismàtica cobla 
en un concert al Saló Catalunya, en el marc del 
14è Aplec Comarcal d'Osona.

Les audicions d'hivern atrauen molts balladors

La Principal de la Bisbal
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Cursets de Sardanes
Enguany tonem a reprendre els 
cursets d’aprenentatge de la nostra 
dansa, adaptats a tres conceptes 
depenent dels coneixements de 
cadascú: el bàsic, el de perfecci-
onament i el de comptar i repartir. 
Tots ells adreçats a persones de 
més de 8 anys.

El bàsic és per als que no hagin 
ballat mai o tinguin un nivell molt 
elemental.

El de perfeccionament és per als 
que ja sàpiguen fer curts, llargs i 
canvis. Es treballarà el compàs, la 
molla, l’equilibri, el ritme, l’aire i el 
punteig, entre altres.

El de comptar i repartir és per les 
persones que sàpiguen fer curts, 
llargs, canvis i segueixen bé el 
compàs. Es treballaran tècniques 
teòriques per a comptar i repartir 
amb sessions pràctiques.

Inscripcions: oficines de l’Ajunta-
ment fins el dia 30 d’abril.

Durada dels cursets: del 9 de maig 
al 27 de juny, tots els dissabtes de 
2/4 de 7 a 8 de la tarda, a l’Aula de 
Cultura.

Preu: per els socis de l’Agrupació 
Sardanista serà gratuït. Les persones 
que no ho siguin també podran fer 
aquests cursets per només 25 euros.

Monitors: seran membres de 
l’Agrupació Sardanista i exdansai-
res de colles sardanistes.

Acte de cloenda: l’entrega de di-
plomes es farà el dissabte 11 de 
juliol en el marc de la primera balla-
da de Festa Major, amenitzada per 
cobla La Flama de Farners.

A tenir en compte: perquè que 
es puguin realitzar tots els cursets 
programats caldrà un mínim de 5 
persones inscrites a cada curset.

Els actes que hem hagut de
suspendre i ajornar a última hora
El primer acte damnificat a causa de l'estat d'alar-
ma pel coronavirus ha estat l'audició d'hivern del 
dia 29 de març que hem hagut d'ajornar per a 
una propera data.

L'Aplec de Puig-l'agulla que tradicionalment or-
ganitzem la diada del dilluns de Pasqua, que en-
guany és el dia 13 d'abril, l'hem hagut de suspen-
dre per la mateix causa. Enguany l'aplec també 
es veia condicionat pel tancament del restaurant, 
la qual cosa deixava l'acte sense la possibilitat de 
disposar de lavabos i de servei de bar.

De moment mantenim els curset de sardanes 
previstos pels mesos de maig i juny. En cas que 
les circumstàncies no ho permetessin els faríem 
més endavant.

Acte de presentació del cinquantenari
de l'Agrupació Sardanista
Si durant l'audició del dia 1 de març es va fer la presen-
tació pública, el dimecres dia 4 del mateix mes es van 
convocar els mitjans de comunicació per explicar-los 
els detalls de la commemoració del cinquantenari de 
l'Agrupació Sardanista. En aquest acte les fundadores 
de l'entitat tingueren un protagonisme especial perquè 
el reconeixement a la seva iniciativa coincidia amb el 
marc del dia de la dona.

En les seves intervencions, el president de l'Agrupa-
ció, el regidor de Cultura i l'alcalde van explicar els inicis 
de la sardana a Sant Julià i els motius de la fundació de 
l'entitat. Es van donar detalls concrets dels actes que es 
faran durant tot l'any i es va posar èmfasi en la sintonia 
que hi ha entre l'Ajuntament i l'Agrupació per tirar enda-
vant el projecte.

Foto: Albert Llimós
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Parlem amb les entitats

Quins són els inicis del Club 
Esportiu Vilatorta?

El club neix el 30 d'octubre 
de l'any 2000 amb la finalitat 
de donar continuïtat a les juga-
dores del col·legi El Roser que 
en acabar el cicle acadèmic 
volen seguir jugant a bàsquet 
juntes a Sant Julià. Atenent la 
petició de l’equip de noies que 
acabaven els estudis aquell 
any, un grup de pares i mares 
vam llançar-nos a la piscina 
per fer-ho realitat. Amb aques-
ta iniciativa també es va obrir 
la porta als joves de Sant Julià 
que fins aleshores no havien 
pogut jugar a bàsquet al poble. 
Vàrem començar amb l’equip 
d’aquestes noies en la catego-
ria Júnior Femení.

Quina ha estat la trajectòria 
d’aquests 20 anys?

El club va anar creixent 
gradualment durant els dot-
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Rosa Alfonseda Pujadas
Presidenta del Club Esportiu Vilatorta

ze primers anys fins a tenir 
14 equips. A partir d’aquest 
moment el nombre d’equips 
va anar minvant a causa de la 
forta competència dels clubs 
més grans de la comarca que 
fomenten la captació de juga-
dors de clubs mes petits, com 
nosaltres, fet que provoca la 
desaparició d’equips per man-
ca de jugadors i es impossible 
tirar endavant un equip amb un 
mínim de garanties. Tampoc 
podem competir amb els preus 
d’altres clubs. Un altre raó va 
ser de caire econòmic ja que 
molts jugadors/es deixaven 
de pagar les quotes i això va 
fer que alguns equips es des-
fessin. També ens ha afectat 
el fet de prioritzar l'“hem de 
jugar tots” per sobre de “hem 
de guanyar, si o si”, ja que no 
tothom comparteix aquesta 
manera de viure l’esport i més 
en edats de formació.

Quants jugadors i equips te-
niu i en quines categories o 
franges d’edat jugueu?

Per les raons que hem ex-
posat anteriorment, en aquest 
moment tenim 4 equips que 
van des dels 7 fins els 25 anys 
repartits en benjamins que 
juguen al Consell Esportiu 
d’Osona, júnior femení i sots-
25 masculí federats. En total 
són uns 40 jugadors/es.

Com coordineu els horaris 
per utilitzar el pavelló o la 
pista?

La coordinació dels horaris 
esta supeditada a les hores 
que ens dóna l’Ajuntament. Te-
nint en compte que els equips 
federats haurien d’entrenar 3 
dies a la setmana i donada la 
disponibilitat del pavelló hem 
hagut de adaptar els entre-
naments a 2 dies/setmana i a 
això hem d’afegir que els en-
trenaments s’haurien de fer a 
pista sencera i en funció de la 
programació s’han de fer a ½ 
pista.

Heu calculat quants nens i 
nenes han passat pel vostre 
club?

Mes que nens i nenes, ens 
agrada referir-nos a jugadors i 
jugadores perquè des de que 
comencen a l’Escoleta ja s’es-
tan formant com a jugadors/es. 
Durant aquests 20 anys han 
passat fàcilment més de 500 
jugadores i jugadors.

Qui forma part de la junta di-
rectiva i de l’equip tècnic?

Des de la temporada 
2018/2019 la Junta directiva 
esta formada per el nombre de 
persones mínim que exigeix la 
llei. Un tresorer, en Jaume Mi-
ravet, una secretaria, l'Esther 
Tapia i jo com a presidenta. A 
banda d’aquestes figures i han 
altres col·laboradors, alguns 
habituals i d’altres de forma 
puntual. L’equip tècnic esta 
format pel coordinador/director 
tècnic, en Josep M. Aceituno 
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El primer equip que va formar el Club Esportiu Vilatorta. 

amb títol d’entrenador superi-
or i els entrenadors de cada un 
dels equips.
 
A més dels entrenaments i 
les competicions regulars, 
organitzeu altres activitats?

Algunes de les activitats que 
organitzem són els campus de 
Setmana Santa i estiu quan la 
disponibilitat del pavelló ho 
permet; el Torneig de la Fira del 
Tupí; participem en els actes 
de la Festa Major, on l’activitat 
sempre es fa en el nucli antic; 
la Fira d’Entitats; les jornades 
de portes obertes; les sortides 
per veure partits dels equips 
catalans d’ACB i també a Gi-
rona per gaudir dels partits de 
l’equip femení Spar Citylift Gi-
rona.

Com és la formació dels ju-
gadors?

La base de la formació es la 
que es fonamenta en l’ adquisi-
ció de coneixements i generant 
experiències per poder arribar 
a la categoria sènior el més 
preparats possible. Durant la 
formació sobretot en la prime-
ra etapa el més important és 
poder comptar amb un entre-
nador-formador que es el seu 
referent i l’encarregat de crear 
bons esportistes i a l’hora bo-
nes persones amb uns valors i 
actituds d'acord amb la pràcti-
ca esportiva. 

 Quina és la filosofia del club 
i els valors que voleu trans-
metre?

La nostra filosofia esta basa-
da en el valors personals i en 
el creixement com a persones 
i com a jugadors. Ser un club 
amb les portes obertes per a 
tot aquell que vulgui practicar 
el bàsquet i garantir-li que aquí 
trobarà un seguit de valors. 
Apostem perquè els nostres 
equips siguin integradors, tot-

hom hi té cabuda. Els valors 
que proposem com a club i 
que creiem que hem de tenir 
en compte en tot moment i 
que intentem que siguin el nos-
tre reflex de club són l'esforç, 
el compromís, la disciplina, el 
respecte, la superació, el tre-
ball en equip, l'esportivitat, la 
il·lusió, la igualtat de gènere, la 
responsabilitat, la constància, 
l'educació, el sentit comú i la 
companyonia. 

Teniu patrocinadors i col·la-
boradors, oi?

Actualment col·laboren amb 
nosaltres Onnera Laundry Bar-
celona, Casa Gallart, Farmàcia 
i Òptica Comas, Amblàs 2006, 
el restaurant de les Set Fonts, 
Erra Tècniques ramaderes i 
Imés Cafeteria & Restaurant. 
Des d'aquí els volem donar les 
gràcies.

Reptes i projectes de futur?
El projecte de futur és tot 

un repte: poder tornar a tenir 
un equip per categoria, ja que 
això dóna garanties de con-
tinuïtat als jugadors i a les ju-
gadores que comencen. Tot i 
que aquest repte ja neix amb 
limitacions perquè el nostre 
creixement està limitat per la 
disponibilitat del pavelló. El 
projecte s’ha de treballar des 
de l'Escoleta que és i ha de ser 
el pilar fonamental per intentar 
aconseguir el nombre suficient 
de jugadors per poder desdo-
blar els equips en masculins i 
femenins. 

Teniu pensada alguna cele-
bració especial per aquest 
20è aniversari?

Tenim moltes idees en les 
que estem treballant. No hem 
decidit si concentrarem la cele-
bració en un dia, el 31 d'octu-
bre o agafarem aquest dia com 
a punt de partida i anirem fent 
activitats durant tota la tempo-
rada. 

Lluís Vilalta - Roser Godayol

Avís A tots els ex-jugAdors, 
ex-jugAdores i fAmílies: 

Si teniu fotografies i vídeos 
de la vostra etapa al club us 
estaríem molt agraïts si ens 
els féssiu arribar per fer-ne 
còpies i ajudar-nos en l'ex-
posició del 20è aniversari.

També ens agradaria recu-
perar els trofeus. Abans els 
components dels equips 
que guanyaven algun trofeu 
se’ls anaven passant perquè 
tots en poguessin gaudir, 
però alguns d'aquests guar-
dons no varen tornar mai al 
club. 

Aquest material que servirà 
per a l'exposició el podeu 
deixar a la recepció del pa-
velló, amb el vostre nom. 
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El Torneig BBVA de Bàs-
quet de Sant Julià de Vila-
torta sempre ha volgut ser 
quelcom més que un torneig 
competitiu. Durant un mínim 
de 3 dies, a la comarca, hem 
intentat que els participants 
facin alguna cosa més que 
jugar a bàsquet com és cui-
dar la relació entre els parti-
cipants, gaudir de l’entorn i 
de les activitats complemen-
tàries, veure bàsquet d’elit 
ACB de manera gratuïta tot 
aportant aliments de manera 
solidària, etc. 

També hem volgut ser 
respectuosos amb el medi 
ambient, i juntament amb 
Coca-Cola, vam promoure 
la recollida dels envasos de 
plàstic de les begudes que 
es van vendre durant el 35è 
Torneig. I va ser tot un èxit! 
Es van recollir unes 18.000 
ampolles (quasi totes les ve-
nudes) amb un pes de 500 
Kg. Aquests envasos, des-
prés d’un procés de reci-
clatge s’han convertit en un 
banc de plàstic per a la zona 
esportiva de Sant Julià. 

Torneig de Bàsquet

El dijous 6 de febrer es va fer l’entrega del banc. A l’acte hi van 
assistir l’alcalde Joan Carles Rodríguez, el regidor d'esports Marc 
Vilarrasa, el president de l'Associació de Bàsquet de Sant Julià de 
Vilatorta Miquel Sans, el responsable de medi ambient del Torneig 
David Corrons i representants de Coca-Cola i del BBVA (patrocina-
dor principal del Torneig). Aquest esdeveniment és una clara apos-
ta per la sostenibilitat, endegada per Coca-Cola, BBVA, l’Ajunta-
ment i els organitzadors del Torneig.
 

Joan Aragó, Cap de Premsa
Torneig BBVA de Bàsquet

El 7 i 8 de febrer passat es va celebrar el 
7è Ral·li Lloret en el que va participar per 
primera vegada el vilatortí Jordi Tió amb el 
seu Renault Clio Sport. El ral·li comença-
va divendres a la tarda, i tot i arrencar amb 
problemes, va aconseguir acabar els trams 
de nit mítics del ral·li del Mundial, Tossa- 
Sant Grau, Coll de Revell i Collsesplanes. 
El ral·li continuava el dissabte amb sortida 
una altra vegada al passeig de Lloret de 
Mar i comptava amb sis especials passant 
per Santa Pellaia, La Ganga i Canyet, en 
els que ja amb el cotxe al cent per cent va 
poder recuperar posicions i enfilar-se en un 
meritori 14è lloc de la general. Jordi Tió i 
el seu copilot Xevi Tort es mostren satisfets 
d'aquesta participació ja que és un ral·li 
molt exigent

Bon paper de Jordi Tió en el Ral·li Lloret
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El Club Patinatge Artístic Sant Julià de 
Vilatorta es va adherir a la campanya 
#ThoEstàsPerdent, amb l’objectiu de 
donar visibilitat a l’esport femení als 
mitjans. L’acció consistia en tapar-se 
amb la mà un dels ulls, volen demostrar 
així la mostra de “ceguesa” que hi ha 
envers el talent femení dins l’esport. 
El lema principal de la campanya era 
“Si no veus l’esport femení, t’estàs 
perdent la meitat de l’espectacle”. 

L'esport vilatortí amb l'esport femení i contra la LGTBIfòbia

El dia 19 de febrer es va celebrar el 
Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia 
a l’Esport, a la qual es van adherir 
la majoria dels clubs del municipi. 
L’esport és un dels espais on el 
col·lectiu LGTBI pateix discriminació 
per víctimes dels estereotips marcats 
per la nostra societat actual. La 
campanya va consistir en què els 
equips es fotografiessin amb la 
pancarta que portava el títol “Sant 
Julià de Vilatorta diu no a LGTBIfòbia” 
i en fessin difusió a les seves xarxes 
socials amb els hastags #esportLGTB 
i #EsportsenseLGTBfòbia.

Orriols i Pujolar guanyen el 23è Ral·li Esprint Sant Julià
Organitzat per l'Escuderia Osona, el 
diumenge 1 de març passat es va fer 
el 23è Ral·li Esprint Sant Julià que va 
comptar amb la participació de 31 
equips. El bon temps va congregar 
centenars d’aficionats que van seguir 
la prova des d’algun dels dos trams: 
Romegats on hi havia molta grava 
a l’asfalt i la Collada del Vilar –entre 
Taradell i Viladrau-, Les tres passades 
a cada tram suposaven un total de 
26,64 km. El carrer Núria va tornar a 
ser l’epicentre de la prova des d’on 
sortien els vehicles a partir de les 9 del 
matí i on també es va fer la cerimònia 
del podi a quarts de quatre de la tarda. 
Com és habitual el Saló Catalunya va 
ser l’escenari de l’acte de l’entrega 
dels premis i a la zona industrial es va 
instal·lar el parc d’assistència.

CLASSIFICACIÓ
1.- A. Orriols / L. Pujolar. 14min 57,6seg
 (Ford Fiesta RS WRC) 
2.- R. Cornet / D. Noguer. A 6,6seg
 (Peugeot 308 N5) 
3.- X. Agustina / M. Jiménez. A 1min 02seg
 (Mitsubishi Lancer Evo X)

Campanya "T'ho estàs perdent"

Campanya contra la LGTBIfòbia a l'esport
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Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18

fmolas@osonanet.com

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

i professionalitat demostrables.

Carrer Compositor Ramon Victori, 10
Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15

Especialitats:
ENTREPANS

TAPES
VARIADES

PLATS
COMBINATS

CASSOLA

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta
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L’Aula de Música de Sant Julià de Vilatorta Santi Ri-
era, es suma a les iniciatives dels diversos centres 
educatius, continuant en format online la seva tasca 
educativa, dinamitzadora i de cohesió sociocultu-
ral. L’objectiu és que les nenes i els nens del poble, 
juntament amb les seves famílies, es puguin sentir 
acompanyades i tutoritzades en aquest període per 
part dels seus professors de Música.

S’ha vist afectada l’activitat lectiva setmanal, així 
com les activitats previstes al calendari per aques-
tes setmanes, que incloïen assajos, cantates, au-
dicions, actes culturals tan arrelats com les Cara-
melles infantils, entre d’altres; que s’han posposat 
o suspès. 

Des del nostre punt de vista, és important que 
l’alumnat mantingui el gaudi i la il·lusió per fer músi-
ca, mentre evoluciona en el seu procés d’aprenen-
tatge. Tot el professorat de l’emvic i la seva xarxa 
s’ha posat a treballar utilitzant els recursos tècnics 
disponibles per tal de reconduir l’activitat i facilitar el 
retrobament de l’alumnat amb la música. En el mo-
ment del tancament d’aquesta edició de la Revista 
Vilatorta, professors i alumnes segueixen treballant 
a través d’aquestes accions d’atenció telemàtica. 
Totes les classes col·lectives reben setmanalment 
el material a treballar des de les nostres plataformes 
digitals i els alumnes d’instrument, reben l’atenció 
personalitzada del seu professor d’instrument a tra-
vés de videoconferència o altres mitjans digitals. 

La complexitat de la situació actual, fa evident la 
capacitat d’adaptació ràpida a aquesta nova mane-
ra de treballar, per part tota la comunitat educativa: 
alumnes, famílies, professorat i personal adminis-
tratiu.

Tot el claustre de l’Aula de Música volem agrair a 
totes les famílies la predisposició a treballar tempo-
ralment a través dels canals online, i també volem 
agrair-los que ens hagin fet arribar el seu suport i 
satisfacció amb aquest sistema de treball. Els pro-
fessors seguirem treballant amb la il·lusió posada 
en tots i cadascun dels nostres alumnes, utilitzant 
tots els mitjans tecnològics que tenim al nostre 
abast, amb la finalitat clara de mantenir més que 
mai el tresor tan preuat que és fer música.

Desitgem que la salut us acompanyi a tots i a to-
tes en aquests moments, amb l’esperança que ben 
aviat podrem tornar a fer música plegats de manera 
presencial. 

Enric Puigdesens en nom de tot el claustre
de professors de l’Aula municipal de

Música Santi Riera, de la Xarxa emvic

Continuem online Els alumnes d’instrument, reben l’atenció
personalitzada del seu professor d’instrument a 

través de videoconferència o altres mitjans digitals
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Des de la Patuleia teníem pre-
parat un altre escrit per aques-
ta edició de la revista Vilatorta, 
però veient la situació actual que 
ens toca viure, se’ns ha ofert la 
possibilitat d’escriure’n un al-
tre. Així doncs, hem aprofitat 
aquesta oportunitat per parlar 
de les emocions que poden 
sentir els petits i les petites de 
casa en aquests dies de confi-
nament. I és que tenim la sort 
que en les edats més primeren-
ques (0-3 anys), no ens hem de 
preocupar com influirà aquesta 
situació en l’educació escolar 
dels nostres fills/es, però sí que 
no ens podem oblidar de les se-
ves necessitats emocionals.

Els adults aquests dies tam-
bé ens trobem més neguitosos 
i és que treballar des de casa, o 
fora, més fer activitats amb els 
nens/es, portar la casa, anar a 
comprar, les notícies, la famí-
lia... ens desborda i angoixa, i 
més havent-nos hagut d’adap-
tar a aquesta situació un dia per 
l’altre. Per tant, és molt impor-
tant que els adults trobem un 
equilibri emocional per poder 
gestionar el nostre dia a dia i 
poder atendre els petits de la 
millor manera.

Què podem fer com a fa-
mília? Primerament volem fer 
esment de la importància de 
mantenir unes rutines que, ine-
vitablement, aquests dies han 
canviat. Però si establim i in-
tentem seguir una quotidianitat, 
permetrem a l’infant sentir-se 
més segur i poder-se anticipar a 
situacions i així l’ajudarem a ser 
més autònom (segons l’edat!). 

Tenir unes pautes també ens 
ajudarà a estalviar-nos descon-
certs i algunes explosions emo-
cionals per part de la canalla 
que, segur que aquests dies, 
solen presentar-se amb més 
freqüència i intensitat. I és que 
ells no entenen la situació que 

Llar d’infants Patuleia
A casa en família

vivim, per tant, als més grans 
els podem explicar el que està 
passant tot adaptant el missat-
ge a la seva etapa evolutiva. 
Se’ls pot fer partícips de mane-
ra natural i sincera i, sobretot, 
sense espantar-los. 

També volem posar èmfasi a 
la part del joc i de l’experimenta-
ció. Una de les seves prioritats a 
la vida és jugar. I és que jugar és 
aprenentatge! Poden tenir peti-
tes estones de joc solitari però, 
si estem per casa, sens dubte 
ens demanaran/exigiran que 
els acompanyem en el seu joc. 
La idea no és fer mil coses al 
llarg del dia i estressar-nos en-
cara més, sinó aprofitar alguns 
d’aquests moments per gaudir 
amb ells, aprofitar aquest temps 
que normalment no tenim. 

Des de la Patuleia hem cre-
at un compte d’instagram per 
a les famílies de l’escola. Amb 
aquest volem fer arribar un re-
cull de reflexions, recomanaci-
ons i propostes educatives que 
es poden dur a terme fàcilment 
a casa i que des de la Patuleia ja 
les hem realitzat. A més a més, 

aquesta plataforma ens ajuda a 
estar connectats entre nosaltres 
i compartir recursos i estratègi-
es entre les famílies. I és que no 
estem sols!

En la línia de l’article, la pri-
mera publicació de l’instagram 
ha estat el conte El monstre de 
colors. Els infants mai abans 
havien viscut una situació així, 
i això els provoca un garbuix 
d’emocions i sentiments, com 
el protagonista del conte (és 
un bon recurs per començar a 
parlar de les emocions amb els 
més petits). Si no el teniu a casa 
el podeu trobar en format vídeo 
al Youtube.

Per acabar, les emocions són 
bàsiques i fonamentals per a 
l’ésser humà. Imprescindibles 
per a una salut òptima. No s’han 
de reprimir, s’han d’acompa-
nyar amb paciència, respecte, 
comprensió, amabilitat i amor.

Tot l’equip de la Patuleia de-
sitja que estigueu tots i totes 
bé i esperem poder tornar a la 
normalitat com més aviat millor. 
Molts ànims i no oblideu que 
#totaniràbé.
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Fa dies que nens i nenes, mes-
tres i famílies som a casa. Vam 
marxar de l’escola el dia 12 de 
març desconcertats i de pres-
sa pensant que seria per po-
ques setmanes. Sembla que 
això es va allargant i tots ple-
gats hem d’aprendre a adap-
tar-nos a aquesta nova i estra-
nya situació.

L’emergència sanitària de-
clarada per l’expansió del co-
vid-19 ha canviat la nostra 
forma de vida i la nostra rutina 
diària. L’activitat a l’escola s’ha 
paralitzat i els nens i les nenes 
passen tot el dia a casa, mal-
grat que alguns pares i mares 
han d’anar a treballar o compa-
ginar el teletreball amb la cura 
de la llar. 

En aquesta situació tan difí-
cil i en aquests dies tan com-
plicats ens volem quedar amb 
la part positiva: disposar d’un 
temps valuós per estar en famí-
lia, aprofitar de totes les opor-
tunitats d’aprenentatge i treure 
partit educatiu a aquest situa-
ció. Poc a poc, tothom comen-
ça a trobar la seva pròpia rutina 
intentant passar els dies de la 
millor manera possible.

Aquest curs, treballem els in-
vents a l’escola, i aquests dies 
ens hem hagut de reinventar i 
aprendre a funcionar d’una al-
tra manera per poder estar en 
contacte entre nosaltres i trobar 
eines que ens ajudin a seguir 
una mica amb la rutina de tre-
ball. Aquesta rutina ha canviat, 
ja que tots i totes estem a casa. 
Aquest moment doncs, ens 
permet potenciar altres tipus 
d’aprenentatge que ens faran a 
tots créixer com a persones.

Tot el professorat ens co-
ordinem a través de platafor-
mes digitals. Continuem en 
contacte, prenent decisions i 

Reinventant l'escola 
des de casa

organitzant-nos per arribar als 
nostres infants i famílies a nivell 
pedagògic i també d’intercanvi 
personal Cada setmana intervé 
a cada nivell enviant una pro-
posta d’activitats als alumnes 
a través del Drive o el correu 
electrònic de les famílies.

El mestre d’educació física 
els proposa exercicis motrius, 
la mestra de música envia l’en-
llaç de cançons treballades a 
l’escola per cantar ben fort a 
casa, l’especialista d’anglès fa-
cilita jocs i recursos en aquesta 
llengua i les tutores organitzen 
activitats de la resta d’àrees 
relacionades amb el que s’ha 
treballat fins ara, els projectes 
d’aula o la situació que estem 
vivint actualment.

Totes aquestes activitats no 
són obligatòries ni avaluables; 
només són un banc de recur-
sos per aquelles famílies que 
els necessitin.

Tots sabem que els aprenen-
tatges més grans pels nostres 
alumnes seran uns altres. Pro-
bablement recordaran aquest 
confinament tota la seva vida. 
Apreciaran tantes hores com-
partides amb els pares i pro-
bablement hauran gestionat 
amb aspectes que els serviran 
per a la resta de la seva vida: 
aprendre a conviure, a col·la-
borar amb les tasques de la 
llar, saber relaxar-se, expres-
sar inquietuds i sentiments, ser 
més creatius, comunicar-se per 
nous canals i , sobretot valorar 
la vida, la sort d’anar cada dia a 
l’escola, les amistats i la família.

Els mestres de l’escola Bell-
puig estem desitjant reprendre 
el dia a dia amb els nostres 
alumnes i famílies. Enyorem els 
“Bon dia”, les estones de pati 
compartides, les converses, les 
situacions d’aprenentatge que 
es generen dins de l’aula i les 
cares dels nens i de les nenes 
quan escolten un conte amb 
atenció i tantes coses més.

De moment, però, quedem-
nos tothom a casa, prote-
gint-nos acompanyats per la 
família i sabent-nos a prop mit-
jançant les eines digitals que 
tenim al nostre abast.
Tot anirà bé! Fins aviat!

Claustre de mestres
de l’escola Bellpuig
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BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
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Gairebé de manera sobtada, al 
migdia del dijous 12 de març, 
vam escoltar la decisió del Go-
vern de procedir al tancament 
de les escoles durant 14 dies, 
a partir de l'endemà mateix. De 
fet, l'ordre del Departament no 
se'ns va fer efectiva fins a la 
mateixa tarda, amb la qual cosa 
no hi havia gaire temps per or-
ganitzar les coses i, a més, la 
mesura tenia una data de fini-
ment molt concreta. En aquells 
moments, en un dia que havia 
començat amb plena norma-
litat a les aules, la situació era 
molt lluny de com ha anat evo-
lucionant en pocs dies.

D'acord amb el caràcter tran-
sitori del tancament i la seva 
durada, i amb el poc temps que 
vam disposar per preparar-ho, 
es van donar unes orientacions 
de treball als alumnes i, en els 
més grans, se'ls van facilitar 
mails de contacte amb la inten-
ció d'establir un lligam de treball 
amb la represa del dia 30. De 
seguida, però, en veure's que 
es decretava el confinament a 
casa i que, per tant, s'hi allarga-
ria l'estada dels alumnes, vam 
entendre que calia fer algun 
cosa més. Des del Departa-
ment, però, se'ns deia que ens 
trobàvem en període no lectiu 
i que les activitats que es pro-
posessin no podien ser avalu-
ables ni de caràcter obligatori, 
basant-se en la desigual situa-
ció de les famílies pel que fa als 
mitjans digitals.

Així, en pocs dies, l'esco-
la obria la plataforma moodle 
de treball que permetia a les 
famílies, mitjançant un accés 
per contrasenya, accedir a les 
recomanacions de treball que 
els professors des de casa 
seva podien proposar i també 
comunicar-se mitjançant un fò-
rum per a cada matèria en que 
les preguntes de cada alumne i 

L'escola no s'atura

les respostes del professor po-
dien ser aprofitades per tot el 
grup-classe. Evidentment, en 
tot moment, es va ser respec-
tuós amb les consignes i orien-
tacions del Departament sobre 
el tipus d'activitats i el caràcter 
que havien de tenir. Més enda-
vant es va ampliar la comunica-
ció amb la possibilitat de rebre 
i enviar treballs de professor a 
alumne i a l'inrevés i finalment 
es va posar en marxa la comu-
nicació directa i privada entre 
tutor i famílies per donar res-
posta individual a aquells dub-
tes propis de cada família.

Igualment l'escola ha man-
tingut els altres canals de co-
municació oberts des del pri-
mer moment. Així, la pàgina 
web es va ampliar amb apar-
tats nous de consulta sobre as-
pectes d'actualitat; el servei de 
missatgeria on-line vinculat a la 
plataforma, en marxa des de fa 
molt de temps, va permetre en-

viar comunicats col·lectius a les 
famílies i el full informatiu amb 
la intenció d'informar, però tam-
bé de mantenir un vincle afectiu 
necessari en aquells moments, 
i fer arribar puntualment els in-
formes i els butlletins de notes 
del segon trimestre a totes les 
famílies i finalment es va man-
tenir la comunicació telefònica 
amb el sistema de desviament 
de trucades i la recepció dels 
correus electrònics a direcció, 
secretaria i administració.

En definitiva, si bé les aules 
es van buidar, ni la direcció, ni 
el personal docent ni el d'admi-
nistració i serveis han deixat de 
treballar per tal d'oferir, mitjan-
çant uns altres canals, el millor 
servei possible als alumnes i 
famílies. Voldríem pensar que 
aquella confiança i paciència 
que els demanàvem hagin es-
tat el complement necessari al 
nostre esforç en aquests mo-
ments excepcionals.
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Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com

Carrer de la Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

Llum, Aigua
Calefacció

Telecomunicacions

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

Restaurant
CAL TEIXIDOR

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

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

93 888 70 36 – VILALLEONS – 629 289 862

Bernat Torres
Tel. 629 362 107

www.reformestorres.com
Sant Julià de Vilatorta

Cuines - Banys - Terres - Pladur
Reformes integrals- Treballs de pintura...
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HORITZONTALS: 1.- Capital del Rosselló recentment 
envaïda. Llençar. 2.- Ruc. Conec. Qui té la cara ple-
na. 3.- Una de les cartes de la baralla espanyola. Allò 
que clama el moviment independentista. Antiga Alian-
ça Popular. 4.- Tesla. Marfil. L’Arrimadas. Urani. 5.- El 
necessitem per respirar. Vent suau i agradable. Radi. 
Plom. 6.- La millor lliga de bàsquet. Societat Limita-
da. En aquest moment. Tros de fusta més llarg que 
gruixut. 7.- Una que es troba a l’aire. Utilitza a l’ameri-
cana. Ciutat de Colòmbia. 8.- Voluminós. Audiència 
Nacional. Despullada. Actini. 9.- Unitat d’Investigació. 
Lloc que hom ocupa. Nom castellà d’Anna. Àrea. 10.- 
Ressò. Unitat astronòmica. Déu egipci del sol. Sol vin-
dre després del llamp. 11.- Devota. Les danses més 
belles de les danses que es fan i es desfan. 

VERTICALS: 1.- Allò que ens volen posar al davant 
perquè anem fent. 2.- Educació secundària obligatò-
ria. Ibera. 3.- Separarà. En quin lloc. 4.- Fòsfor. Tren 
d’alta velocitat espanyol. Institut Nacional d’Estadís-
tica. Temperatura 5.- Matrícula islandesa. Vocal rodo-
na. Amb bona salut. Transpira. 6.- Del sistema nerviós. 
Vinga! 7.- Aquella lletra grega. Llar dels ocells. Està 
sola. Sofre. 8.- En aquest lloc. I Curt. Còlera irlandesa. 
9.- Alimentaran un foc. Argó. 10.- Una Vall plena d’es-
quiadors. La primera de les vocals. Unió Africana. Ale-
manya. 11.- Lavabo. Cantussejar. 12.- Adreça d’Inter-
net. Consonant sinuosa. Aquell aliment indispensable 
fet a base de farina. Àcid ribonucleic. 13.- Extremitat 
que necessiten els ocells per volar. Amic del pic. Ob-
servatori de l’Ebre. 14.- El què la majoria dels catalans 
volem esdevenir. Segle. 

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Dos mesos (d os més os)

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Què menjarem avui?
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HORARI DE BOTIGA
de dimarts a diumenge

de 2/4 de 8 del matí a 2 del migdia

dilluns de PasQua OBert 

ENCARA QUE ESTIGUIS A CASA,
CELEBRA LA PASQUA AMB UNA MONA

No et quedis sense, encarrega-la!

MONES PASTÍS
massini (nata i trufa) - gema - mantega
mantega esquitxada de xocolata
Mides: per a 4 i per a 6 persones

FIGURES
DE

XOCOLATA
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El concurs

L'actual cementiri de Sany Julià de Vilatorta es 
va construir l'any 1894 i va substituir l'antic fos-
sar que estava ubicat en un altre indret dins del 
nucli urbà, un lloc molt habitual en la majoria de 
pobles. 

On estava situat l'antic cementiri
de Sant Julià?

A. Al lloc on ara hi ha la capella del Roser
B. Al costat de l'església

C. Al peu del turó del Castell
SOLUCIÓ DEL NÚMERO ANTERIOR

L'itinerari que va del Castell de Bellpuig a 
Puig-l'agulla s'en diu:
2. Camí de la Carena

El guanyador va ser Àlex Sebastián Vinzia
Enhorabona!
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Entre tots
els encertants
se sortejarà una
MONA DE PASQUA
per gentilesa de
Pastisseria Crossandra

Per participar en el concurs
Vilatorta pam a pam

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

abans de les 12 del migdia
del dissabte 11 d'abril,

amb les dades següents:

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

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

FRANKFURT
SANT JULIÀ

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

SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Vilatorta

581 és el nombre d'animals de companyia cen-
sats (sobretot gossos, però també algun gat) a 
Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, en data 29 de 
febrer de 2020. Segons l'ordenança de tinença 
d'animals el propietari ha d'inscriure obligatòri-
ament l'animal en el registre censal municipal i 
notificar la baixa per mort i el canvi de municipi, 
si és el cas. Tots els animals han de ser identifi-
cats amb microxip. 

El diumenge 23 de maig de 1971, l'Agrupa-
ció Sardanista de Sant Julià va organitzar el 
primer Aplec de Sardanes al parc de les Set 
Fonts. La cobla Fonts i la cobla Genissenca 
van tocar 12 sardanes. Aquest acte es va 
celebrar durant 7 anys fins el 1977 que es va 
fer l'última edició.

La dada:
581 animals

La data:
23 de maig de 1971



Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST
NÚMERO
DESTAQUEM:

Vilatorta

Sant Julià contra la pandèmia covid-19. Tota la informació

Suport al jovent per seguir els estudis a distància

Els Mossos detenen una banda que havia robat a Sant Julià

L'Ajuntament obté un 100% en transparència

Una marató energètica per posar plaques a l'edifici de l'Incasòl

Obre la perruqueria Judith Fontanet

Mor Josep Fiter, president de les Caramelles del Roser

Entrevista a Joan Riera, aparellador

Revelat l'enigma d'una foto històrica

Les fundadores de l'Agrupació Sardanista

Esplai Serrallonga: "comencem amb empenta"


