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45. Entitats
Agrupació Sardanista
Abaraka Bake 
Colla Gegantera
Terra de Tupinots

53. Esports
29è Torneig BBVA de Bàsquet
Club de Futbol Sant Julià
Club de Patinatge Artístic
Club Esportiu Vilatorta
Sots 25 Femení
Club Ciclista Calma
Copa d'Osona de Trial
Roger Puigbò, incansable
Club de Tennis Sant Julià 

62. Espai escoles
Llar d’infants Patuleia
Escola de Música
Escola Bellpuig
AMPA Bellpuig
Col·legi del Roser

68. En vilatortí
69. Entreteniments
71. Festa Major Vilalleons

Sospeseu aquesta revista. Pesa bastant. La Vilatorta
que teniu a les mans conté molta informació. Tot i
que el gruix no fa la cosa, sempre he pensat que un
poble que s’explica és que en té moltes per explicar.
Que està molt viu. Que no para.
I Sant Julià no para. No em refereixo només a les

notícies que puguin venir del propi Ajuntament.
Permeteu-me fer una referència al nostre teixit
econòmic: tenim negocis que es renoven. I, en
aquests temps complicats, es renoven per la pers-
pectiva de millorar, d’anar a més. En aquest número
n’hi trobareu uns quants: nova farmàcia, nou servei
de taxi, nova granja-pastisseria, entre altres. Volem
ser un poble complet, i el nostre teixit comercial és
molt important. No només perquè omple els nostres
carrers de vida. Ens dóna uns serveis que un poble
com el nostre ha de tenir per una mínima autosufi-
ciència.
I, a més, sovint una botiga en porta una altra. Estic

segur que tot aquest moviment ha d’augmentar l’ús
que els vilatans fem dels nostres comerços.
Com deia, aquesta revista pesant no és fruit de la

casualitat. Hi constatem les entitats fent múltiples
actes, iniciatives de tipus personal que es volen
explicar al poble o fins i tot entrevistes a peu de
carrer. I aquesta energia que traspua tota la revista,
segur que també s’encomana. I res millor per conta-
giar energia que l’arribada de la nostra Festa major.
Una Festa major, com sempre, farcida d’actes.

Actes per tots els gustos i públics, molts d’ells ende-
gats gràcies a la inestimable col·laboració de les
entitats del municipi. Elles són les responsables d’un
programa de Festa major cada cop més atapeït. Hi
tenim els clàssics, com el sopar popular o l’“I tu què
fas”. I també novetats, com la cursa ciclista o la con-
solidació del “Vilatorta pam a pam”, el joc per saber
qui sap més coses de Sant Julià i de Vilalleons.
Al principi d’aquestes línies parlàvem d’informa-

ció, de molta informació. Però tampoc no ens hi ata-
balem. I menys durant l’estiu, que ja ha costat prou
d’arribar. Fora atabalaments: gaudim dels vespres de
fresca, de les tertúlies amb la família o de l’aroma de
les flors que estan en l’esplendor del seu cicle.
Aquesta senzillesa ens fa rics.
Molt bona Festa major a tothom!

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta

Editorial
Un poble que no para
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VilatortaVilatorta

Festa Major
de Vilalleons

El campaner Pere Verdaguer brandant
les campanes de l’església de Vilalleons,
el dia 10 de juny passat, en la celebració
del Dia de la Memòria.

Dijous 18 de juliol
- A 2/4 de 10 de la nit:

MONGETADA POPULAR
i actuació de l'humorista RAMON

Dijous, 15 d’agost
- A ¾ d’11 del matí: MISSA SOLEMNE
- A les 5 de la tarda: SARDANES

amb la cobla JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT
- A les 7 de la tarda:

HAVANERES amb el grup NORAI

Divendres, 16 d’agost
- A les 10 de la nit:

CONCERT DE GOSPEL amb LES IS MORE

Dissabte, 17 d’agost
- A les 10 de la nit: CINEMA A LA FRESCA 

amb la pel.lícula 007 Operación Skyfall

Diumenge, 18 d’agost
- A les 9 del matí: CONCURS DE BOTXES
- A les 6 de la tarda:

ANIMACIÓ INFANTIL
i SORTIDA DELS GEGANTS
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ilaEls pressupostos de la Generalitat per al
2014 inclouen l’accés a la zona industrial

El vial de connexió a la Quintana,
una obra que també 
beneficia a Calldetenes

Una de les inversions més
importants dels pressupostos
de la Generalitat per al 2014 a
Osona la trobem destinada al
nou vial de connexió entre
l’Eix Transversal i la zona
industrial “La Quintana”, a
Sant Julià de Vilatorta, que
suposarà una inversió d’1,6
milions d’euros.

Per altra banda Infraes-
tructures.cat, empresa pública
de la Generalitat de Cata-
lunya, va adjudicar el 29 d’a-
gost passat a l’empresa Ser-
veis Integrals d'Enginyeria i
Arquitectura, Siena SL l’assis-
tència tècnica per la redacció
del projecte executiu d’aquest
vial de connexió. Aquest pro-
jecte es preveu que estigui
enllestit el febrer de 2014.

Totes aquestes novetats es
produeixen després de la reunió
mantinguda entre el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Santi
Vila, l’alcalde de Sant Julià,
Joan Carles Rodríguez i el regi-
dor d’urbanisme Santi Garolera,
que tingué lloc al Par-lament de
Catalunya el 24 de juliol passat.
El conseller es mostrà molt sen-
sible al problema de seguretat
vial que suposa el trànsit pesant
en la travessera de la nostra
població. La considerà una obra
prioritària i es comprometé a
executar-la l’any 2014.

A la reunió amb el conseller hi
assistí també el Director General

El Ple de l’Ajuntament de Calldetenes aprovà el mes d’octu-
bre passat un text de rebuig a la construcció del vial de con-
nexió amb la zona industrial “La Quintana” en espera de
poder consultar el projecte executiu de l’obra.

Davant aquest fet, l’equip de govern de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta ha engegat una nova ronda de con-
tactes amb els grups municipals de Calldetenes per analit-
zar conjuntament les conseqüències de l’obra.

L’Ajuntament de Sant Julià creu que l’Ajuntament de Call-
detenes valorarà els beneficis indirectes del nou vial. Gràcies
a aquesta obra, es reduirà extremadament el trànsit pesant
del tram de carretera BV-5201 a Sant Martí de Riudeperes i
es millorarà la connexió del veïnat de l’Aymerich i de Sant
Marc a l’Eix Transver-sal i al mateix nucli de Calldetenes. A
més el trajecte del nou vial segueix un camí ja existent, per
darrera el Molí de Rosanes en direcció a la Caseta d’en
Grau, al costat de l’Eix Transversal, fet que en minimitza l’im-
pacte ambiental. Aquest camí actualment no està asfaltat,
tot i ser molt utilitzat pels camions que es dirigeixen a la
planta Reciclàrids. En definitiva, el traçat que es proposa és
el que demanava l’Ajuntament de Calldetenes en el seu
moment, és el que afecta a menys veïns del seu terme.

d'Infraestructures de Mobilitat
Terrestre, Xavier Flores, i els
diputats Marta Rovira i Marc
Sanglas per part del grup parla-
mentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya.

L’accés al polígon indus-
trial “La Quintana” és una llar-
ga reivindicació del poble de

Sant Julià de Vilatorta per eli-
minar el trànsit pesant de la
carretera BV-5201 que traves-
sa la població. L’Ajuntament ja
l’havia demanat quan es va
projectar la construcció de
l’Eix Transversal, que es va
inaugurar el desembre de
1997.
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Ordenances Fiscals 
per al 2014
El Ple de l’Ajuntament del 6 de novembre va
aprovar per unanimitat les ordenances fiscals
per al 2014. La principal novetat és la dismi-
nució de la taxa de deixalles que paguen tots
els veïns de Sant Julià i Vilalleons. Pel que fa
a la resta de tributs, es mantenen els imports
vigents actualment i no pujaran el 2014. Es
congelen tots els impostos: vehicles, obres,
plusvàlua, IAE. En el cas concret de l’IBI es
manté el tipus aprovat ja el 2011, de 0,698, i
el rebut de l’any 2014 no experimentarà cap
increment. En general, conscient de l’actual
situació econòmica, l’Ajuntament ha decidit
aquesta congelació dels impostos per no gra-
var tant l’economia domèstica.

La taxa d’escombraries baixa

Calendari fiscal 2014

La principal novetat és la rebaixa lineal del
2,26% de la taxa d’escombraries, que repre-
sentarà passar en el domèstic urbà, de 150 a
146,60 €. Aquesta rebaixa ha estat possible
gràcies a la disminució de les tones de deixa-
lles produïdes, i al fet que la nostra població
ha millorat en la recollida selectiva. Els veïns
han separat millor les deixalles que han d’anar
a cada contenidor, i per això el rebut de l’any
que ve disminuirà per primera vegada després
de molts anys. De totes maneres de cara l’any
vinent continua viu el repte plantejat des de
l’equip de govern de premiar l’increment del
reciclatge amb una rebaixa de la taxa d’es-
combraries.

- Del 3 de febrer al 3 d’abril:
Taxa de recollida d’escombraries

- Del 3 de març al 5 de maig:
Impost vehicles de tracció mecànica

- Del 4 d’abril al 4 de juny (1):
Impost béns immobles urbans

- 2 de juny (2):
Impost béns immobles urbans 50%

- 3 de novembre(2):
Impost béns immobles urbans 50%

- Del 5 de setembre al 5 de novembre: 
Impost bens immobles rústics
Impost activitats econòmiques
Taxa servei de cementiri municipal
Taxa per entrada vehicles i guals

(1) No domiciliats     (2) Domiciliats

El Ministeri d’Hisenda
retira la reclamació
de més de 50.000 €
a l’Ajuntament

El gener de 2013 l’Estat reclamava a l’Ajun-
tament de Sant Julià de Vilatorta un reintegra-
ment de més de 50.000€ de la subvenció que
s’atorgà a l’Ajuntament en l’anomenat pla
Zapatero, en concepte de l’obra “Reforma inte-
rior de l’edifici de l’Ajuntament” executada l’any
2009. Considerava que no quedava ben acredi-
tat en la documentació que a l’obra hi treballà
personal provinent de l’atur, obligació recollida
en les bases d’aquesta subvenció. Aquest fou el
dictamen de la inspecció que l’Ajuntament de
Sant Julià va rebre per part de la intervenció de
l’estat a Barcelona. 

Finalment, després d’un periple administratiu
molt complicat, l’esmentada Dirección General
va resoldre estimar les al·legacions de l’Ajun-
tament i  va deixar sense efecte la reclamació
de 50.000 € que es demanaven a Sant Julià,
gràcies a una resolució del director general
Juan Ignacio Romero Sánchez, notificada a
l’Ajuntament.  

Per arribar a aquest punt les al·legacions
esmentades abans foren trameses de nou a la
intervenció territorial de Barcelona, que nova-
ment les desestimà, i s’elevaren a la Intervenció
General de l’Estat, que sembla que resolgué de
forma favorable i va permetre la resolució final
de la Direcció General a favor dels interessos de
l’Ajuntament de Sant Julià.  

Lamentablement, abans d’arribar a aquest
punt, han calgut diversos informes per part de la
secretària de l’Ajuntament, una visita a Madrid,
dues a Barcelona, i múltiples trucades telefòni-
ques. Moltes hores de gestió que segons l’alcal-
de, Joan Carles Rodríguez, “haguéssim pogut
invertir en temes molt més profitosos per al nos-
tre poble. Però almenys ens hem estalviat els
diners d’una demanda judicial, extrem al qual
haguéssim arribat sense cap mena de dubte si
no s’hagués retirat aquesta sanció econòmica,
injusta de totes, totes”.
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BV-5201 per a l’accés a la Font d’en Titus
El 17 de juliol passat, al Saló
Catalunya, es va presentar als
veïns de la Font d’en Titus la
proposta rebuda de l’Àrea de
territori i Soste-nibilitat de la
Diputació de Barcelona per a
la millora de la intersecció de
la carretera BV- 5201 amb
l'accés a la Font d’en Titus. 

L’objectiu de l’obra és
reduir la velocitat del trànsit en
el punt d’accés a la Font d’en
Titus i al passeig del Torrent,
amb un pas de vianants
sobrealçat i un estretament
dels carrils, per tal que els
conductors siguin més pru-
dents en aquest punt. L’as-
sistència de veïns va ser nom-
brosa, i va donar a conèixer
als principals afectats el nou
projecte, que ha d'ajudar a
regular el trànsit d’aquest punt
crític del nostre terme munici-
pal. La reunió, tot i ser especí-
fica per parlar d'aquest pro-
jecte, fou oberta a tots els
veïns del municipi.

Xerrada sobre prevenció i riscos 
d’accidents a la llar per a gent gran
La regidoria de benestar social de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta va programar una conferència sobre prevenció i riscos
a la llar per a la gent gran. Aquesta conferència es va fer el dijous
5 de novembre, al Casal d’Avis Font Noguera. Es van tractar
diversos temes relacionats amb els accidents a la llar, l’espai del
domicili (cuina, bany, dormitori, menjador...), els accidents més
freqüents, els elements imprescindibles en una farmaciola i la
teleassistència.

Aquesta reunió és la pri-
mera d'un seguit de troba-
des que l'Ajuntament vol
mantenir periòdicament amb
els veïns. Fins ara, l'equip
de govern organitzava cada
novembre una reunió oberta
a tota la població per expli-
car el programa de govern.
Ja que l'última reunió d'a-
quest tipus fou densa de
contingut i poc concorregu-
da, s'ha considerat que és
millor fer reunions periòdi-
ques per barris i presentar-
hi les propostes de millora
que puguin interessar als
veïns de la zona. Les
reunions seran dirigides als
veïns del barri, però seran
anunciades de forma gene-
ral per permetre que hi
pugui assistir tothom qui ho
desitgi.
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Adjudicades les obres
d’arranjament de la plaça
Montseny i altres vials

El ple de l’Ajuntament del mes de setembre pas-
sat va adjudicar el contracte d’obra “Arranjament
de la plaça Montseny i altres vials” a l’empresa
Salvador Serra SA pel preu de 75.485,45 €, més
15.851,94 € en concepte d’IVA. L’obra contem-
pla, a més a més, l’arranjament de la vorera de la
part antiga del carrer Sant Roc.

Tot i que l’obra estava previst que s’iniciés el
passat mes de setembre el contractista s’ha
retardat en l’elaboració del pla de seguretat i salut
en el treball, en el qual el plec de condicions esta-
bleix que s’analitzaran, desenvoluparan i contem-
plaran les previsions contingudes en l’estudi
bàsic aprovat per l’Ajuntament. En el moment
que aquest número de “Vilatorta” us arribi a les
manes, les obres ja haurien d’haver començat.

Festes locals per al 2014

Reparació
costosa de 
l’aire 
condicionat 
del Casal 
d’avis

S’han establert les dates de 9 de juny (dilluns de Pasqua Granada)
i  21 de juliol (dilluns de la setmana de Festa Major), com a festes
locals del 2014 al municipi de Sant Julià de Vilatorta. D’acord amb
l’Ordre del Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya, les
dues són retribuïdes i no recuperables.

Des de la seva posada en
funcionament l’aire condicio-
nat del Casal d’avis no ha
funcionat, a pesar de les
petites reparacions i del
manteniment que s’hi ha fet.
Aquest estiu passat, a ins-
tàncies dels serveis tècnics
municipals, es detectà un
defecte de fabricació molt
important al circuït de l’apa-
rell que explicava el per què
del mal funcionament des del
primer dia. Davant d’això l’A-
juntament ha considerat que
era injust assumir el cost de
la reparació d’un aparell
valorat en 19.076,04 € IVA
apart. Les dificultats per fer-
ne valer la garantia han retar-
dat aquesta reparació, que
va tenir lloc el passat mes
d’octubre. Finalment, a re-
queriment de l’Ajuntament,
l’empresa fabricant de l’apa-
rell ha assumit tot el cost de
la reparació.

Avança el projecte de 
regeneració urbana 
del nucli antic

Durant el mes d’octubre passat es van obrir rases a la calçada a
diferents punts del nucli antic. Aquestes prospeccions serviran
per tenir dades sobre l’estat actual del clavegueram i d’altres
serveis, informació necessària per a la redacció del projecte del
nucli històric. La regeneració urbana del nucli antic es divideix en
dos projectes separats. Un contempla la realització de tots els
elements de superfície (ferms, paviments, mobiliari...) i l’altre la
construcció de tots els serveis soterrats. Del primer, es confirma
que l’Ajuntament de Sant Julià n’assumirà tot el finançament.

Garraux Carrera arquitectes. Infografia avantprojecte

façana sud
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Reconeixement a la llevadora Montserrat Alcubierre
El dijous 24 d’octubre passat
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta va organitzar un acte
de reconeixement a la que ha
estat llevadora d’aquesta po-
blació des de l’any 1974.  En
un emotiu acte, l’alcalde, Jo-
an Carles Rodríguez i la regi-
dora de benestar social, Trini
Subirana, acompanyats pels
companys del consultori lo-
cal, d’altres membres de l’e-
quip de govern i de personal
de l’Ajuntament, li van lliurar
una placa commemorativa en
reconeixement dels anys de-
dicats a ajudar a portar al
món a tants vilatortins i vila-
tortines.

Presentació del Mapa de Patrimoni Cultural i
Natural de Sant Julià de Vilatorta
La Diputació de Barcelona ha
lliurat a l’Ajuntament el mapa
del patrimoni cultural i natural
del nostre poble. En total,
consta de 322 elements.

El mapa s'ha elaborat grà-
cies a un conveni entre l’Ajun-
tament i la Diputació de Bar-
celona. Del total d'elements
inventariats un 66,14% cor-
respon a patrimoni immoble
(edificis, conjunts i elements
arquitectònics, jaciments ar-
queològics i obra civil). La
resta del repertori inclou un
10,97% de patrimoni moble
(elements urbans, col·leccions
i objectes i ); un 3,13%, docu-
mental (fons documentals,
d'imatges i bibliogràfics); un
12,22%, immaterial (manifes-
tacions festives, tècniques
artesanals, tradicions orals,
música i dansa, costumari); i
un 7,52%, natural (zones d'in-
terès natural i espècimens
botànics singulars).

La realització de Mapes del
Patrimoni Cultural Local té per
objecte la recollida exhaustiva
de dades sobre el patrimoni

cultural i natural del municipi i
la seva valoració. Això permet
que les corporacions locals
tinguin un coneixement global
del patrimoni del seu terme
municipal i puguin establir
mesures per a la seva protec-
ció i conservació així com pla-
nificar-ne la rendibilització
social.

La revisió del mapa, tenint
en compte la tasca ingent que
suposa, es distribuí entre
voluntaris del nostre poble

que, en conèixer de primera
mà el territori i el passat del
nostre municipi, han pogut
concretar la revisió del text.
Aquest equip de revisors del
Mapa del patrimoni de Sant
Julià i Vilalleons ha estat for-
mat per Anton Carrera, Fran-
cesca Masnou, Josep Masó,
Montse Piqué, Francesc Ore-
nes, Santi Riera, Lluís Solanas
i Cristina Suñén. Des d’aques-
tes línies, el nostre més sincer
agraïment.

MAPA DEL PATRIMONI 
CULTURAL I NATURAL 

DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

La presentació de Mapa del Patrimoni Cultural i Natural 
de Sant Julià de Vilatorta es farà en un acte públic el 
dia 11 de gener de 2014, a 2/4 de 6 de la tarda a la sala 
de plens de l’Ajuntament, en el marc de la celebració 
de la festa de Sant Julià, patró de la parròquia.

REV. 67:Maquetación 1  02/12/13  08:46  Página 5



8

ca
sa

 d
e 

la
 v

ila Sancions per incomplir l’ordenança 
d’animals de companyia
Al butlletí Infovilatorta número 60 del 10 de maig i al dar-
rer número de la Revista Vilatorta de l’estiu us explicàvem
que el passat 24 d'abril el Ple de l'Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta va aprovar per unanimitat la nova orde-
nança municipal de la tinença d'animals de companyia
(gossos, gats i fures). Aquesta ordenança, que actualitza
la de l'any 2003, s’adapta a les exigències del Decret
legislatiu 2/2008, que aprova el text refós de la llei de pro-
tecció d'animals.  

L’equip de govern considera que, després d’un temps
prudencial d’aplicació de l’ordenança, cal començar a
prendre mesures per tal de fer-la complir. A partir d’ara els
vigilants municipals començaran a advertir més seriosa-
ment als propietaris d’animals que incompleixin la norma,
i quan calgui s’aplicarà la sanció pertinent. Recordeu que
aquesta ordenança venia motivada pel creixent malestar
de la població davant de determinades conductes dels
propietaris dels animals, que ha provocat que s'hagi
hagut de replantejar un règim d'infraccions i sancions.

L'ordenança regula la tinença i presència d'animals a la
via pública, els animals considerats potencialment perillo-
sos i les infraccions i sancions. Cal destacar els capítols
sobre normes de conducció dels animals pel carrer, del
control de deposicions i l'obligatorietat d'inscriure l'animal
al registre censal municipal (a l'Ajuntament), així com la
d’identificar el gos, gat o fura amb un microxip homolo-
gat. Es pot consultar  l'ordenança a la web de l’Ajun-
tament: www.vilatorta.cat, al tauler d’anuncis/normativa i
ordenances.  

L’Ajuntament espera amb aquesta ordenança un major
civisme en els nostres carrers i, en definitiva, la millora de
la convivència que ens caracteritza com a poble, si és
possible sense la necessitat d’aplicar sancions.

RECULL LES CAQUES
DEL TEU GOS

Naixements
Aina Liñan Ruaix 08/07/2013
Biel Puigsasllosas Roca 16/07/2013
Pau Vilamala Colomer 23/07/2013
Carles Sánchez Laso 19/08/2013
Martí Sanglas Blasi 26/09/2013
Laia Montes Ferrer 07/11/2013
Pau Balasch Juvanteny 16/11/2013
Berta Balasch Juvanteny 16/11/2013
Bruna Balasch Juvanteny 16/11/2013
Judit Parra Navarro 21/11/2013

Moviment demogràfic
Entre el 5 de juliol i el 28 de novembre de 2013

Defuncions
Lluís Parcerisas Aligué (79) 27/07/2013
Josep Vila Bonay (84) 10/09/2013
Pilar Font Artigas (83) 01/10/2013
Pere Morató Cirera (54) 29/10/2013
Rosa Pratdesaba Amblàs (94) 29/10/2013
Mercè Masnou Bou (94) 27/11/2013

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

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Registreu el 
vostre animal
Recordeu que la inscripció 
de l’animal al registre de 
l’Ajuntament, o la seva 
baixa quan ja no el tingueu, 
és un tràmit gratuït.

Altes padró: 43 Baixes padró: 28
Naixements: 10 Defuncions:       6
Habitants a 28/11/2013: 3.134  
(1.538 homes i 1.594 dones) Fe d’errors: En l’edició anterior enlloc de 3.122 habitants havia de dir 3.115
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promoció turística de
Sant Julià i Vilalleons
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en
el marc del programa de fons europeus
FEDER, va encarregar a l’empresa
IServeis l’elaboració de la web de promo-
ció turística de Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons, així com el disseny d’una marca
turística per al nostre municipi. La nova
web ha d’apropar el patrimoni del nostre
poble al visitant: permetrà veure videos
dels principals punt d’interès, n’explicarà
la informació més rellevant i, fins i tot, per-
metrà se-guir amb àudio la ruta modernis-
ta de Sant Julià, elaborada conjuntament
entre l’entitat Meteovilatorta i l’Ajun-
tament.

Però també ha de donar informació de
primera mà d’interès per al visitant: la ubi-
cació i telèfon de fondes, hotels i restau-
rants, i també de tots els locals comercials
del municipi. A més ha d’acollir la informa-
ció de les activitats que es realitzen durant
l’any a Sant Julià i que pretenen atraure
visitants, com la Fira del Tupí, l’Aplec cara-
mellaire o el Torneig de bàsquet que s’hi
celebren.

La nova web estarà més pensada per
ser visualitzada en un mòbil que en un
ordinador, i així el visitant en podrà consul-
tar el contingut mentre realitzi la visita al
nostre poble. 

L’empresa IServeis està treballant de
ple en el projecte per poder-la tenir opera-
tiva el més aviat possible. De fet el seu
personal acreditat s’ha posat en contacte
amb comerços de la població en què calia
actualitzar les seves dades de contacte, ja
ha gravat les imatges dels vídeos i n’ha
coordinat el contingut amb l’Ajuntament,
entre altres.

L’altra web en elaboració és la Seu
electrònica de l’Ajuntament, que actual-
ment trobeu a l’adreça www.vilatorta.cat.
Aquesta ha estat encarregada a l’Oficina
d’assistència en administració electrònica
de Diputació de Barcelona. Si la web de
promoció turística està adreçada al visi-
tant, la nova seu electrònica de l’Ajunta-
ment estarà adreçada sobretot als veïns
del municipi, per conèixer de més a prop
el dia a dia de l’Ajuntament, rebre tota la
informació municipal pertinent i poder
efectuar més tràmits no presencials. 

Montse Vila
guardonada per la
Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç de Barcelona celebra anu-
alment el Dia de la Cambra amb l'objectiu de reco-
nèixer públicament l'esforç i capacitat de gestió de
les empreses i institucions que aconsegueixen
mantenir la seva continuïtat dins el teixit empresa-
rial català al llarg del temps. En aquest acte, cele-
brat a la Casa Llotja de Mar, seu corporativa de la
Cambra, es guardonen les empreses i institucions
que celebren aniversaris significatius: 50, 75, 100 i
en endavant, cada 25 anys. Aquests guardons es
lliuren en el marc d'un acte institucional en el qual
coincideixen empresaris i protagonistes del món
econòmic i polític. En aquesta edició, celebrada el
27 d’octubre passat, va ser guardonada la vilator-
tina Montse Vila Blanch pels 50 anys de la perru-
queria que porta el seu nom. Enhorabona, Montse!

L’Espai natural 
Guilleries-Savassona
arranja el camí 
de la Font de la Riera
El pla de camins de l’Espai natural Guilleries-
Savassona assenyala com a pista forestal impor-
tant el camí que enllaça la BV-5201 amb la Font de
la Riera, que passa per sota el viaducte de la C-25
i es dirigeix cap al sot dels Baus, on entronca de
nou amb la carretera. L’estat de la via va fer que
l’Ajuntament de Sant Julià i l’Espai natural en prio-
ritzessin l’arranjament que es va fer a principis de
desembre.
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Castanyada 2013

El diumenge dia 27 d’octubre es va fer una castanyada popular
a la plaça de Catalunya. Hi va haver castanyes i vi dolç per a tot-
hom. Molts veïns aprofitaren per portar el pa i la botifarra per
coure a les graelles que estaven a disposició dels participants, i
així vam poder sopar tots plegats per celebrar i mantenir la tra-
dició de la castanyada en front d’altres costums foranis que
sembla que es volen imposar de mica en mica. 

Curs bàsic de 
català per a no 
catalano-parlants
L’Àrea d’acollida i d’integració
del Consell Comarcal d’Osona
amb el suport del Consorci de
Normalització Lingüística i
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta ha organitzat un curs
bàsic de català per a no cata-
lanoparlants, amb una durada
de 45 hores. El nombre total
d’inscrits va ser de 16 perso-
nes que van assistir a classes
a l’aula polivalent del Casal
d’Avis durant el mes de
novembre.

Actes de la Diada Nacional de Catalunya
Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons varen celebrar un
any més la Diada Nacional de
Catalunya. 

Enguany els actes es van
iniciar el dissabte 7 de setem-
bre a les 9 del vespre, al Saló
Catalunya. Vilatorta Teatre va
presentar el muntatge ’En de-
fensa pròpia’ que incloïa pri-
merament una lectura de poe-
mes patriòtics i música i a con-
tinuació l’escenificació de l’o-
bra de teatre ’El Fossar de les
Moreres’ de Lluís Millà, sobre
un text anterior de Frederic
Soler ’Pitarra’. Aquesta esce-
nificació es va estrenar a Sant
Julià i posteriorment es va re-
presentar a Folgueroles i a
Calldetenes.

El diumenge 8 de setem-
bre, a les 9 del matí, a dalt el
Castell  hi va haver una xoco-
latada popular, la hissada de
l’estelada, l’ofrena floral de les
institucions i entitats, la lectu-
ra del Manifest,  i el Cant dels
Segadors i ’Som vilatortins’
amb la participació de les
Caramelles del Roser i de la
Coral Cants i Rialles. A les 11
del matí, a la sala d’actes de
l’Ajuntament, va tenir lloc la
conferència institucional ’L’in-

vent de l’espanyolitat’ a càrrec
de Lluís Garcia-Sevilla, mem-
bre de l’Institut d’Estudis
Catalans, i d’Imma Grande,
professora de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

El dimarts dia 10 de setem-
bre, a les 7 de la tarda, a la
plaça de l’Ajuntament, va sor-
tir la Marxa dels Vigatans amb
la Columna dels Terrissers per
anar fins a Vic per assistir als
actes de la vetlla de l’11 de
setembre.

El dimecres 11 de setem-

bre no es va programar cap
acte, en deferència a tots
aquells que participaven a la
Via Catalana per la Indepen-
dència, especialment els qui
es van traslladar a les Terres
de l’Ebre i que van marxar a
primera hora. A les 12 del mig-
dia, a la plaça de Catalunya,
van sortir els autocars de
Vilatorta per la Independència
cap a la Via Catalana per la
Independència, als quals se’ls
va assignar els trams núm.
701 i 702.
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Beca de recerca 
Josep Romeu 
2014-2015
L’Ajuntament de Sant Julià de Vila-
torta convoca la segona edició de la
Beca de recerca Josep Romeu. 

Aquesta beca, de caràcter bien-
nal, té com a objectiu el foment de la
recerca en els camps cultural, histò-
ric, artístic, social, lingüístic, geogrà-
fic, científic, etc. en l’àmbit del muni-
cipi de Sant Julià de Vilatorta.
Els temes proposats en aquesta con-
vocatòria són:
- El fenomen de l’estiueig a Sant 

Julià de Vilatorta.
- La microtoponímia dels termes 

de Sant Julià de Vilatorta i 
Vilalleons.

- La Beca està dotada en 2.500€.
- S’hi pot optar de forma individual o 

col·lectiva.
- El termini de presentació s’acaba 

el 14 de març de 2014.
- El veredicte es farà públic en el 

transcurs de la VI edició de la Fira
del Tupí 2014 i es publicarà a la 
revista Vilatorta de la Festa Major.

- El jurat estarà format per persones 
vincula des als àmbits descrits.

- El termini per realitzar el treball és
de dos anys.

Les bases es poden consultar a:
www.santjuliavilatorta.cat/fitxers/Convocatòria.pdf

Mort sobtadament Josep
Romeu, director de l’escola
pública de Sant Julià entre
els anys 1986 i 1997

El dia 11 de novembre passat morí a Taradell Josep
Romeu i Bisbe, mestre de professió i gran activista cultu-
ral osonenc, mestre i director de l’escola pública de Sant
Julià entre els anys 1986 i 1997. Durant els anys de direc-
tor de l’escola, Josep Romeu inicià diversos projectes cul-
turals al nostre poble. Fou membre fundador del Patronat
de Cultura, iniciador de l’Arxiu històric, dels Ajuts de tre-
ball, de la revista Vilatorta, que dirigí entre els anys 1991 i
1995, etc. A més fou autor del llibre “Història de Sant Julià
de Vilatorta” editat per EUMO editorial l’any 1992.

L’alcalde i tots els regidors de la corporació mostra-
ren la seva consternació per la desaparició sobtada de
Josep Romeu en una nota de condol. En consideració a
les iniciatives que mostrà, l’Ajuntament ha decidit que la
beca de recerca que s’inicià l’any 2012, que s’anomena-
va Vilatorta-Vilalleons, passi a denominar-se “Beca de
recerca Josep Romeu”.

Empremtes del primer estiueig és una mostra de
documents d'arxiu a l'entorn del fenomen de
l'estiueig abans de l'any 1936, al territori de la
província de Barcelona, formada per 75 imatges
de documents procedents de 20 arxius munici-
pals, entre els quals hi ha el de Sant Julià de
Vilatorta que hi aporta a la mostra documents
dels donatius del Marquès de Vilallonga i de la
colònia d’estiuejants a la Festa Major de l’any
1929, una foto de Villa Maria –can Palà- del
1900 i aquesta fotografia d’unes noies jugant a
tennis, de principis del s. XX. Aquesta exposició
és una iniciativa de la Diputació de Barcelona i
es pot visitar virtualment a: 
www.diba.cat/web/exposicio-estiueig/galeria_imatges

Empremtes del primer estiueig
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BREUS

El president de la Diputació visita Sant Julià

El President de la Diputació
de Barcelona, Salvador Este-
ve, acompanyat dels alcaldes
de Sant Julià de Vilatorta,
Tavèrnoles, Folgueroles i Vi-
lanova de Sau, respectiva-
ment,  Joan Carles Rodríguez,
Carles Banús, Carles Baronet
i Joan Riera, va recórrer el
divendres dia 8 de novembre
indrets emblemàtics de cada
municipi de l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona, com
el parc de les Set Fonts, a

Sant Julià, o l’embassament
de Sau, a Vilanova. 

El President, en el primer
balanç de la seva visita, va
afirmar que hi ha una diversi-
tat tremenda i que havia que-
dat enamorat del Parc de les
Set Fonts de Sant Julià de
Vilatorta.

“Des de la Diputació ges-
tionem dotze parcs naturals.
Crec que fem una feina molt
important en el territori i jo,
com a president, els he volgut

conèixer tots. Havia visitat el
del Montseny, el Garraf i algun
altre, però el de Guilleries-
Savassona no l’havia visitat
mai. Encara que estan sota la
mateixa denominació de
parcs naturals, cadascun té
les seves característiques prò-
pies, i és bo que el president
conegui les diferents facetes
que ens poden oferir, sobretot
pel servei que poden fer al ter-
ritori i a la gent”’, va afirmar
Esteve.

Donacions de sang 
El dilluns 11 de novembre passat es van fer
les donacions de sang a Sant Julià de
Vilatorta. Hi va haver un total de 55 dona-
cions i 2 oferiments. En nom de totes les
persones que necessiten sang, moltes grà-
cies, donants!

Consells per mantenir en bon
estat les instal·lacions de gas
El Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta us donen una sèrie de consells per
mantenir en bon estat les vostres
instal·lacions de gas, especialment durant
la temporada de fred. Podeu llegir aquest
consells en el document que trobareu  a
http://www.santjuliavilatorta.cat/fitxers/SANT
JULIÀ DE VILATORTA.pdf

Arranjament del camí de
l’Altarriba a la Quintana
L’estiu passat es va millorar el camí d’accés
de l’Altarriba a la Quintana. Es va nivellar el
camí, s’hi adequaren les trenques, i s’hi
col·locà aglomerat i es compactà. L’arran-
jament fou adjudicat a Obres i paviments
Bou per un valor de 3.085,50 euros.

Ajuts municipals per activitats
esportives extraescolars per
a famílies amb infants en
situacions econòmiques
desfavorides
Per segon any consecutiu l’Ajuntament va
obrir convocatòria per tal que més nens
puguin gaudir d’activitats esportives extra-
escolars. El format de la convocatòria va
ser net i transparent i es van atorgar en fun-
ció de les condicions econòmiques de les
famílies, independentment del seu origen.
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de Vilatorta i Vilalleons
Ja hem engegat!
Ens satisfà comunicar-vos
que hem posat en marxa
l’Associació de Comerciants
de Vilatorta i Vilalleons. Es
tracta d’una entitat sense
afany de lucre que vol dina-
mitzar el comerç del nostre
poble. Posem servei i produc-
tes de qualitat a prop vostre
per recuperar el nostre model
de negoci, cercant l’equilibri i
creant valor econòmic i social.
Al petit comerç és on podem
realitzar la majoria de com-
pres quotidianes amb la ga-
rantia de rebre un bon tracte i
uns productes de qualitat. 

Us convidem a gaudir a
prop de casa i sense presses
de la vostra compra habitual.

Junts ens podem compro-
metre amb el nostre territori
tot recuperant el comerciant,
el botiguer d’abans, l’amic.

Us esperem!  Feu la prova,
tots hi guanyarem!

Establiment que en aquests
moments formen part de
l’ACVV:

-Bar Catalunya
-Perruqueria Carme
-L'Estanc Sant Julià
-Farmàcia Comas
-Elena Sbell
-Centre Dental Sant Julià
-Casa Gallart
-Botiga Nova
-Botiga Bar Joan
-Peixateria Ausagel
-Pastisseria Crossandra
-Vilatorta Cristall
-Assessoria Anfruns
-Carnisseria El Rebost
-Forn de pa Sant Julià
-Alimentació Fiter 
-Llibreria Montseny
-Instal·lacions Rosell
-Bar Núria
-Frankfurt Sant Julià
-L'Engruna

Campanya de Nadal.
Obsequi d’una panera
Per començar farem la campanya de Nadal en la qual sortejarem
una panera a tothom que compri en 9 o més comerços associats
i ompli la corresponent butlleta. Esperem que en pugueu omplir
moltes i així tingueu més possibilitats de guanyar. El sorteig es
realitzarà el dia 5 de gener coincidint amb la cavalcada de Reis.
Molta sort!

Dibuixos dels nens
Durant el Saló de Nadal que es farà al pavelló els dies 27, 28 i
29 de desembre, els mes petits tindran la possibilitat de fer un
dibuix pintat sobre el comerç de Sant Julià. Si el porten a un
establiment associat rebran un petit obsequi d’agraïment.

El logo de l’Associació
També posem en marxa un concurs per realitzar el logo de
l’Associació. S’hi pot presentar tothom que vulgui i  el guanya-
dor tindrà un premi de 100 €. La data límit d’entrega dels logos
serà el 31 de gener de 2014. 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça elec-
trònica: acvilatortavilalleons@gmail.com

ACVV 
Fem poble, fem comerç

ACVV
Fem poble, fem comerç
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t Concert de Jofre Bardagí
al Saló Catalunya

El divendres 15 de novembre el Saló
Catalunya va ser l’escenari d’un concert en
directe de Jofre Bardagí, cantant de dilatada
trajectòria que s’inicià l’any 1994 amb el
grup Glaucs, de culte dins el panorama del
rock del nostre país. Tot i la gran actuació
d’en Jofre lamentem la baixa assistència de
públic, que tot i ser escàs va gaudir d’unes
cançons excel·lents amarades de vivències
personals.

Tardor de Teatre amb 
“Taxi”, “Diner negre” 
i “Un passeig pel bosc”

Exposició “Dones grans,
grans dones”
Del 16 de novembre al 14 de desembre,
l’Aula de Cultura va acollir l’exposició
“Dones grans, grans dones”. Aquesta expo-
sició trenca clixés sobre el que significa
envellir per a les dones, en desmunta els
tòpics i reivindica que les veus femenines de
totes les edats siguin escoltades i reconegu-
des. Ser dona i fer-se gran d'un manera
autònoma, sana i equilibrada és una tasca
complexa. Les imatges de les dones grans
d'altres temps queden lluny de la diversitat
de models de dones grans d'avui en dia, la
varietat de projectes personals i col·lectius
que protagonitzen. Mai com ara hi ha hagut
tantes dones grans tan preparades, amb
tanta energia, amb un bagatge tan gran i
amb tants anys per endavant. La mostra
està inspirada en el llibre "Demà més.
Dones, vides i temps" (col·lecció Quaderns
de l'Institut, 8), d'Anna Freixas, i té com a
objectiu aconseguir que les reflexions que
conté siguin útils per aconse-guir que les
dones puguin envellir amb més qualitat de
vida i amb un desenvolupament cada cop
més lliure de la seva identitat pròpia

El Saló Catalunya va ser l’escenari de les tres
representacions del que podríem anomenar
“Tardoral teatral” organitzades per l’Ajuntament i
Vilatorta Teatre. La primera d’aquestes es va fer
el diumenge dia 13 d’octubre i els protagonistes
van ser Teatre la Palangana amb el vodevil "Taxi!"
dirigit per Lluís Badosa i escrita pel nord-americà
Ray Cooney.  La gent va poder gaudir d’una
comèdia d’embolics, amb una alta dosi d’humor
i d’enginy. La història explica la vida d’un taxista,
John, que té dues dones, Mary i Bàrbara, en
cases diferents, sense que cap d’elles conegui
l’existència de l’altra. La confiança de les seves
esposes es veu alterada quan el protagonista
pateix un accident, desencadenant un seguit de
situacions hilarants que els personatges d’esce-
na enllacen de manera àgil i divertida. 

La segona representació es va fer el diumen-
ge següent, 20 d’octubre en la qual el Grup de
Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà  va presentar
l’obra “Diner Negre”, també del mateix autor, Ray
Cooney. La història es centrava en la vida d’Eloi
Cases, un home que no destacava en gairebé
res, fins que el dia del seu aniversari  va agafar
per error una maleta, pensant-se que era la seva,
amb la diferència que aquesta contenia un milió i
mig d'euros. L'embolic de veritats i mentides
entre les dues parelles d'amics es va complicar
quan  va arribar la policia, fins al punt que ni tan
sols ells mateixos sabien per qui es feien passar.

La tercera es va fer uns dies més tard, el dis-
sabte dia 16 de novembre. En aquesta ocasió va
ser l’obra “Passejant pel bosc”, de Lee Blessing,
també a càrrec del Grup de Teatre de Sant
Hipòlit. En aquesta obra dos diplomàtics, Andrei
Botvinnik i John Honeyman, traslladen momentà-
niament, i representades dins les quatre esta-
cions de l’any, les seves inquietuds, els seus
pensaments i les seves idees, tant polítiques com
personals, al voltant d’un passeig pel bosc. 
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passa per Sant Julià

Unes 70 persones van participar en la caminada
que l’entitat Osona Camina 2013 va organitzar el 25
d’agost passat al nostre poble. El recorregut, d’11,5
quilòmetres i un desnivell de 250 metres, va sortir
del parc de les Set Fonts a les 8 del matí i va passar
pel Perer, Cànoves, collet de Puigdéu, coll de
Palomeres i coll de Portell per arribar al monestir de
Sant Llorenç del Munt on els caminadors s’aturaren
a esmorzar. De tornada va seguir el recorregut del
GR2 per coll Llobera i Puigsec, fins arribar nova-
ment a les Set Fonts. 

Osona Camina és un moviment excursionista
que aplega 12 municipis i que va néixer el 2013 amb
l’objectiu de fomentar l’excursionisme per a totes
les edats, descobrir nous indrets de casa nostra, fer
estimar i respectar la natura i fer salut tot caminant
amb amics i amigues sense ànim competitiu. Cada
mes ofereix una caminada a un poble diferent.  Els
participants s’han de dur l’esmorzar i no cal cap ins-
cripció prèvia. Les caminades estan adreçades i són
aptes per a totes les edats. Amb aquesta iniciativa
Osona Camina pretén que els caminadors i les
caminadores trobin el gust per caminar gaudint de
l’entorn. Jordi Ferran és el coordinador d’Osona
Camina a Sant Julià de Vilatorta.

Ramon Boixeda publica
el llibre de poemes 
“La pell fina”

El mes d’octubre passat, a la llibreria La
Tralla de Vic, va tenir lloc la presentació
del darrer poemari del vilatortí Ramon
Boixeda ‘La pell fina’ (Viena Edicions)
que va guanyar el XXXVII Premi de
Poesia Catalana Josep Maria López Picó
de la Vila de Vallirana 2012. L’acte va
comptar amb la presència de l’autor i
d’Anton Carrera, que van presentar al
públic aquest excel·lent recull de poe-
mes.

Espai Obert a la vostra disposició
Cal que els textos que vulgueu publicar siguin
respectuosos i que la informació sigui veraç.
Els articles no podran superar les 15 línies for-
mat A4; es pot acompanyar d’una fotografia o
imatge. Cal que indiqueu una referència de
l’autor: Nom, cognoms, població i telèfon. Es
publicaran els treballs rebuts dins els terminis
fixats. Ens ho podeu fer arribar a l’adreça segü-
ents: revistavilatorta@gmail.com

Camp de treball “Joves
per Sant Julià 2013”
Les Set Fonts i la Font de la Riera van ser
els àmbits d’actuació del camp de treball
de joves del passat estiu, a banda d’acti-
vitats lúdiques i de moments molt diver-
tits a les piscines! Si tens entre 12 i 16
anys l’any que ve, apuntat al camp de
treball de l’estiu!

REV. 67:Maquetación 1  02/12/13  08:46  Página 13



16

es
p
ai

 o
b
er

t

El Punt Jove Tortí obre les portes
cada tarda de les 4 fins a les 8 del
vespre a la sala 3 d’entitats del
pavelló municipal. Aquest servei
aglutina el servei d’informació
juvenil i la sala TIC i lidera les polí-
tiques de joventut del municipi. És
un servei obert a tota la ciutadania,
en especial, a tots aquells joves
que vulguin participar dels serveis i
espais que s’hi ofereixen.

Aquest nou any, a més de
comptar amb la tècnica referent de
joventut del municipi; la Judit
Mundó, es  torna a comptar amb la
tècnica de joventut compartida;
Mariona Vilar que ofereix suport en
matèria de joventut a sis municipis
d’Osona centre des del 2013.  

SALÓ DE NADAL
Un any més el Saló de Nadal pre-
veu obrir les portes els dies 27, 28
i 29 de desembre.  Per als petits
de la casa s’han preparat activitats
durant tots els matins. El diven-
dres es faran centres de taula amb
pinyes i fang, i el diumenge al matí
els Fanalets de Reis. Com que a la
tarda arribarà la visita del patge
Reial, s’aprofitarà  per fer la Carta
als Reis Mags amb tots els nens i
nenes  que encara no hagin tingut
temps de fer-la o s’hagin despis-
tat.

Hi haurà també inflables per als
petits, com el castellet, i per als
més grans el vaixell, la balena i
alguna altra sorpresa. Com cada
any també s’habilitarà un espai de
joc infantil.

El dissabte 28 hi haurà també el
Nadal compartit amb els altres
pobles, de Calldetenes, Folgue-
roles i Santa Eugènia. 

5è ANIVERSARI DEL PUNT JOVE TORTÍ
Aquest octubre passat el Punt Jove Tortí va complir 5 anys
des de la seva obertura. Una data prou significativa per cele-
brar-ho de valent. 

De forma paral·lela a tots els actes previstos pel saló de
Nadal, des del punt jove, s’han organitzat una sèrie d’activi-
tats, tant pels infants com pels joves del municipi, per cele-
brar-ho tots junts. 

Per als més petits hem previst poder realitzar una manua-
litat conjunta, per decorar l’espai amb motius de celebració,
el dissabte 28 de desembre al matí. Per als joves del muni-
cipi està prevista la instal·lació d’un skate parck mòbil amb
diferents mòduls, rampes i obstacles a la zona del pavelló.
També està prevista una exhibició a càrrec d’skaters. Serà
necessari l’ús de casc per patinar pel circuit. 

ESPAI JOVE
Seguint la línia ja iniciada fa 4 anys es preveu tornar a
engegar aquest gener l’Espai Jove al Punt Jove Tortí. 

El projecte va dirigit a nens i a nenes de primària de les
escoles del municipi. Es tracta d’un espai orientat al reforç
escolar, però també amb espais de jocs, socialització i tre-
ball personal. La coordinació d’aquest projecte es preveu
conjuntament entre les tècniques de joventut, l’educador
social, una mestra i les escoles. Es durà a terme en dos
grups d’edat, dues tardes a la setmana al Punt Jove Tortí. 

Per a més informació adreceu-vos al Punt Jove Tortí
Pij.vilatorta@diba.cat / 938122506

ACTIVITATS FORMATIVES
Des del Punt Jove Tortí s’està programant un cicle de xerra-
des dirigides a pares i a mares de joves i d’adolescents.
Aquest cicle s’estrenarà amb un col·loqui sobre les xarxes
socials i les transformacions, els usos, els riscos i les possi-
bilitats que han generat a la nostra societat. Seguidament
s’abordaran qüestions relatives a l’acompanyament dels
joves en la descoberta de la identitat i el món adult fent incís
a les conductes de risc associades a aquesta etapa vital de
la vida. 
Un any més, els companys de EdPAC (Educació per a l’ac-
ció crítica), tornaran a portar l’espectacle taller “Estàs Pan -
tallat”, per als alumnes de 5è i 6è de primària d’ambdues
es-coles del municipi, que es farà aquest mes de desem-
bre a la sala de conferències del Pavelló.

El Punt Jove
Informa
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Núria Vila @nuriavila22
(11 de setembre)
Censuren el hashtag #viacatalana
?? Cap problema!!! Fem #croquetes
trending topic i punt!!!

Laia Bas @LaiaBas
(28 de setembre)
Les despeses funeràries costen un
21% d'IVA! com si fos un producte
de luxe? Com si poguessim triar
una altra solució no luxosa?
#nohoentenc

Ajuntament St. Julià de V. @aj_SJV
(28 de setembre)
Bon dia a tothom! Avui, tot el dia, a
la plaça Catalunya, 1a Fira d'entitats
de Sant Julià de #vilatorta i
#Vilalleons. 26 entitats juntes!

Teatre La Palangana @PalanganaTeatre
(13 d’octubre)
Gràcies a les 160 persones que 
han vingut a l'última funció de
"Taxi!" 
a St.Julià de Vilatorta! Agraïts 
a @aj_SJV pel tracte i l'ajuda!

Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
(22 d’octubre)
Cal rebutjar qualsevol mena de 
violència. Com la que fa l'Estat
espanyol contra els presos d'ETA i
que encalla la solució del conflicte
basc

Laura Bardolet @LauraBardolet
(8 de novembre)
La incompetència de Renfe no té
límits. Com sempre sorprenent-me!
#indignada @Renfe #rodalies #R3
#renfe @rod3cat @rodalia3 @bcnrod

Meritxell Vilamala @xellvilamala
(8 de novembre)
És inútil cridar a #Europa pel pols
#Catalunya - #Espanya. A
Brussel·les tenen clar que el 
problema és "nacional" i no hi 
intervindran.

Butlleta de participació 
“Què saps de Puig-l’agulla?”
Respostes:  

1. ……..………...........................…………………………………………………..............................................…

2. ………..……………….………….................................………………………..............................................…

Dades del concursant: 

Nom i cognoms …………………………………………………......................................…….......…

Edat……………… Telèfon ………………………………….......................................………….......……

Adreça ………………………………………..…….........…………….......................................……….......… 

e-mail  ………………………………………..…….........…………….......................................……….......… 

* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia de
la butllera o apuntar les dades en un full apart

Solucions del número passat 
“Què saps del futbol a Sant Julià?”

1. Penya els Blaus
2. A la paret d'en Titus (urbanització Font d'en Titus)

Al pati del Col·legi el Roser (darrere de Torre Martí)
A la banda esquerra del passeig de les Moreres
A l'era d'en Perassa (Darrere del carrer de la Mercè 
-a la zona de Campsalarga/carrer del Coll de Portell)
El camp actual del carrer de Sant Roc.

3. Casats contra solters

La guanyadora va ser la Rosa Tió. Felicitats

Concurs
Què saps de 
Puig-l’agulla?

Vilatortins
en xarxa

1. Segons la llegenda, quins animals ajudaren al prevere
Ramon Ferrer a trobar la imatge de la marededéu de Puig-
l’agulla l’any 793?

2. Molts devots feien un present al santuari de Puig-l'agulla
per oferir-lo a Crist, a la Verge o a un sant en compliment
d'una prometença, o en record d'un benefici rebut. Com se'n
deien aquests objectes -que podien ser un retauló, un ciri, una
figura de cera, una fotografia, unes crosses, etc.- que es pen-
javen a les parets d'un recambró del santuari?

Entre tots els encertants se sortejarà un 
TORTELL DE REIS 

per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de
l'Ajuntament fins a les 12 del migdia del dimarts dia 31 de
desembre. El sorteig es farà a la tarda del mateix dia.

Us proposem dues
preguntes relacionades
amb el santuari de 
Puig-l’agulla.

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

Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…

– embotits, curats i cuits de tot tipus
– preparats càrnics a punt de coure

– plats preparats
– congelats…

PORC NATURAL!!!
Engreixat a la nostra granja amb
pinso natural i sense antibiòtic

Som al c/  Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92

Pl. del Montseny, 8
Tels. 93 812 23 99 - 93 888 70 50

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

18

PINTOR
Aplicació de tot tipus

de productes decoratius

visiteu
www.solapintors.com

659 13 43 29
93 888 71 35
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David Hervias. 22 anys 

Sí, he comprat dos números.
Perquè és la novetat d’aquest
Nadal i per si toca! Compro
loteria només per Nadal,
també la d’Espanya del bar
can cuca i del bar Núria.

Loteria de Catalunya ha llançat un nou sorteig per les festes 
de Nadal, la Grossa de Cap d’Any. Els beneficis del sorteig 
es destinaran a programes per infants i adolescents.
Hem sortit al carrer i hem preguntat:

Ha comprat o comprarà loteria de la Grossa de Cap d’Any?
Per què?

Divina Costa. 22 anys

Sí, ja l’he comprada. A veure si
toca i ens podem fer rics!
Sempre he comprat loteria de
Nadal.

Pep Company. 54 anys

Sí. Sóc venedor de loteria i
també m’agrada molt jugar-hi.
A Can Cuca ja n’hem venut
uns 4.000€. Però sobretot la
tinc perquè és catalana.

Júlia Rodríguez. 39 anys

Sí, ja tinc cinc o sis números.
L’he comprada perquè és
catalana, més econòmica i
també per empipar als de
Madrid. Tot i així, no deixo de
comprar la d’Espanya perquè
les escoles fan butlletes. 

El poble opina

Àngel Vilalta. 54 anys

No. El joc no m’agrada gens i
mai de la vida he comprat lote-
ria.

Quimeta Selga. 79 anys

Me n’han regalat un perquè no
n’he trobat, però si en trobo en
compraré més! Cada any com-
pro molta loteria ja que tothom
té dècims.

19
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El dissabte dia 28 del prop-
passat setembre, la plaça de
Catalunya del nostre poble
feia goig. Vint-i-sis espais sota
carpes donaven fe de la vida
associativa de la nostra vila
amb motiu de la I Fira d’Enti-
tats. Tota una sorpresa per a
vilatortins i vilalleonins i, en-
cara més, per a qualsevol
foraster que visités el nostre
poble. Permeteu-me, doncs,
fer quatre reflexions a l’entorn
d’aquest esdeveniment.

Que “El moviment es de-
mostra caminant” ho havia
deixat dit, fa molt de temps, el
filòsof grec Diògenes de
Sinope (412-323 a. C.). Jus-
tament és això el que s’ha
volgut demostrar amb aques-
ta I Fira d’Entitats: que Sant
Julià camina, és a dir, que
Sant Julià és un poble vivent
tal com ho palesen les vint-i-
sis associacions que han fet
acte de presència en aquesta
Fira per donar a conèixer les
seves raons de ser.

Dins el seu conjunt, hi
vàrem poder descobrir asso-
ciacions de tota mena, per a
tots els gustos i per a totes les
edats. Així, volem destacar les
abundoses associacions lúdi-
co-esportives (bàsquet, fut-
bol, ciclisme, patinatge, Die-
dre, tennis...). No hi mancaren
d’altres associacions com les
que conreen aficions (motos
antigues, ocellaires, puntes de
coixí...); associacions que pro-
mouen la música i el cant -les
nostres Caramelles del Roser i
la coral Cants i Rialles-; cultur-
als com el teatre, les sar-
danes, els geganters, Terra de
Tupinots; les associacions so-
lidàries com Abaraka, la Lluita
contra el Càncer; la genera-
cional Tupinots o l’original
Associació Familiar; l’asso-
ciació Meteovilatorta lligada a

l’observatori més antic de
Catalunya; les associacions
institucionals lligades de la
Llar d’Infants Patuleia, l’Aula
de música i l'Escola de dibuix
i pintura, i el Casal d’Avis Font
Noguera; i, encara, -esperem
que circumstancialment-, Vila-
torta per la Independència. En
resum, tot un mosaic que
mostra la riquesa plural del

1a Fira d’entitats
Sant Julià: Un poble que camina

teixit associatiu del nostre
poble.

És evident que els homes i
les dones no som illes, tot i
que els factors d’individualitat,
de personalisme i de competi-
tivitat en els que hem estat
educats actuen damunt nostre
com una llosa pesant. Som
éssers socials, és a dir, som,
existim i ens fem en relació als
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Era la primera vegada que les
entitats del municipi –gairebé
totes- s’aplegaven en un
mateix espai. La implicació va
ser total des del moment de la
convocatòria i l’entusiasme
absolut. Totes i cadascuna hi
van posar el seu granet perquè
fos així. Era l’aparador ideal
per exposar i promocionar
l’entitat. I no només això,
sinó que la primera Fira
d’Entitats de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons va venir
acompanyada d’una àmplia
proposta d’activitats molt
intensa i interessant. Les enti-
tats s’hi van abocar de debò.
Hi va haver bàsquet, miniten-
nis, cursa infantil, taller de
labors, puntaires, nocions
pràctiques de marcadors de
cant ocellaire, taller de ma-
quillatge teatral, animació i
cercavila de gegants, l’acció
solidària compra’m i canvia’m
de lloc -adreçada al banc dels
aliments-, xocolatada, la in-
terpretació del conte “la
música més bonica del món”,
el concert de Malva de Runa,
la recollida de signatures per
poder exercir el dret a decidir
i la realització de la primera
estelada de confeti de la
història. El desmuntatge de la
Fira va ser ràpid. Els uns aju-
daven els altres a endreçar el
material. Amb la col·labo-
ració de tots les carpes es van
plegar en un obrir i tancar
d’ulls. La plaça, que s’havia
transformat, al vespre tornava
a ser la mateixa.

altres, sobretot quan en com-
partim l’espai del viure. Les
associacions, doncs, són im-
portants quan ajuden a poten-
ciar d’una manera clara i per
damunt de tot aquest fet pri-
mordial. 

Preveig que la celebració
d’aquesta I Fira d’Entitats, a
més d’oferir una visió pano-
ràmica de les activitats asso-

ciatives que es fan al nostre
poble, segur que serà un estí-
mul per impulsar encara més
el fet associatiu i ajudarà a
descobrir el paper que juguen
les associacions en l’assoli-
ment del benestar personal i
social, que és el que compta
realment. Enfront d’un món
com el que ens ha tocat viure,
-aquest món que roda al seu

aire tan misteriosament, sovint
al marge d’interessos col·lec-
tius-, tinc tota la confiança a
creure que l’associacionisme
pot ser un mitjà rellevant per a
la millora de la integració i de
la cohesió social de les per-
sones i dels pobles. Bé que ho
desitjo!

Francesc Orenes

No s’havia vist mai
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El 23 i 24 de novembre pas-
sat, Sant Julià de Vilatorta va
tornar a viure la ciència per
segon any consecutiu en el
marc  de la Setmana de la Ci-
ència, que enguany  celebrava
la seva divuitena edició. Un
any més, Meteovilatorta, en
coordinació amb l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta i Viu
el Parc, va programar diverses
activitats relacionades amb els
temes centrals de l’edició
d’enguany. 

Els actes, oberts i gratuïts a
tothom, es van desenvolupar
a la sala de conferències del
pavelló esportiu i van comptar
amb una destacada presència
d’assistents que van partici-
par de manera activa amb les
jornades. Al final es va sortejar
una estació meteorològica i un
termòmetre digital entre tots
els presents.

Els temes centrals d’aque-
sta edició van ser l’estadística,
l’aigua i Einstein amb motiu de
la celebració, aquest 2013, de
l’Any Internacional de l’Esta-
dística, l’Any Internacional de
la Cooperació en l’Esfera de
l’Aigua i la commemoració del
90è aniversari de la visita d’Al-
bert Einstein a Catalunya. La
Setmana de la Ciència és una
iniciativa de la Fundació Cata-
lana per a la Recerca i la In-
novació i es desenvolupa a
diferents pobles i ciutats de
Catalunya cada any. Segons
declaracions de l’alcalde Joan
Carles Rodríguez, “els actes
de la Setmana de la Ciència a
Sant Julià de Vilatorta han
estat tot un èxit. Especial-
ment, el taller de meteorologia
de dissabte per la tarda. Va ser
emocionant veure la sala del

pavelló, plena de gom a gom,
amb la quitxalla envol-tant la
taula d'experiments i compro-
vant com, fenòmens de gran
escala, poden reproduir-se en
un laboratori improvisat.
Aquesta és la llei educativa
que necessiten els nostres
nens i nenes”. Rodríguez
també va voler “felicitar tots
els conferenciants i col·labo-

2a Edició 
de la Setmana 
de la Ciència 
a Sant Julià

radors que van participar als
actes programats” així com
també “a tot l’equip de
Meteovilatorta per aquesta
organització tant professional.
És un plaer treballar amb gent
així. Gràcies a tothom per
aquest cap de setmana ple de
ciència", va afegir. 

Les jornades van començar
el dissabte 23 amb la inaugu-
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ració oficial de la Setmana de
la Ciència al nostre poble a
càrrec del mateix alcalde Joan
Carles Rodríguez; d’Isabel Ca-
brera, directora de l’Espai
Natural Guilleries-Savassona; i
de Lluís Solanas, director de
Meteovilatorta. Posteriorment,
el físic Albert Borràs, respons-
able de l’Observatori de Pujalt
(Anoia), va fer un taller de

meteorologia i física adreçat a
nens i nenes que van gaudir en
tot moment amb els experi-
ments. Després d’un berenar
per als assistents, el vilatortí i
doctor en Belles Arts, Fran-
cesc Orenes, va pronunciar la
conferència “L’Astronomia en
l’art”, introduint als presents al
món de l’astronomia a través
de l’art i a partir d’elements tan

significatius com el sol, la
lluna, el cometa Halley, la Via
Làctia o les constel·lacions re-
presentades en diferents obres
de totes les èpoques.

La segona jornada va co-
mençar amb la interessant
conferència “Albert Einstein,
ciència i compromís amb la
humanitat”, que va oferir el
doctor en física Amadeu Mon-
toto i que va servir per aproxi-
mar la vida d’aquest geni als
assistents. Posteriorment, es
va fer la taula rodona “Enten-
dre Einstein” amb la partici-
pació del mateix Montoto i
amb la incorporació de l’en-
ginyer industrial Andreu Valls,
que també va aportar noves
informacions de la vida d’Eins-
tein. A part d’aquestes activi-
tats, durant els dos dies també
es va poder visitar l’exposició
“Els usos de l’aigua” al punt
d’informació del parc de les
Set Fonts.

La Setmana de la Ciència a
Sant Julià de Vilatorta va ser
organitzada per Meteovilatorta
conjuntament amb l'Ajunta-
ment de Sant Julià de Vilatorta
i Viu el Parc i va comptar amb
la col·laboració de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la
Innovació, l'AEMET, l'Obser-
vari de Pujalt, l'Òptica de
l'Ambulatori de Vic, cedint els
premis per al sorteig, i Isern,
cedint equipament audiovisual
per al desenvolupament de les
jornades.

Guanyadors del
sorteig d’una estació
meteorològica i un
termòmetre digital

El número 19 -taronja- va ser
el guanyador de l’estació me-
teorològica de la marca
Oregon Scientific i el número
66 -verd-va ser el guanyador
del termòmetre digital. Els
guanyadors es poden posar en
contacte amb Meteovila-torta
si encara no han recollit els
seus premis.
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

RESTAURANT de PUIGLAGULLA

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

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

SERVEI A DOMICILI
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llevadora
“M’encanten les dones,
he après molt d’elles”

Ha arribat la jubilació. En
tenia ganes?
No, ja estava bé com estava.
M’agradava aixecar-me, dut-
xar-me i pensar: ‘Què em toca
avui? Sant Julià, Folgueroles,
Calldetenes, Vic...’. Aquest
món em va.

La feina l’ha feta feliç?
Molt, perquè les dones m’en-
canten, he après molt d’elles.
Crec que no en sabria fer una
altra. A la consulta, les que
venien a visitar-se t’explicaven
les coses amb tota normalitat.
No tenien vergonya, perquè
parlàvem de dona a dona.

Se’ns ha jubilat la llevadora. Després de gairebé 40 anys a 
l’Àrea de Salut de Santa Eugènia de Berga, Montserrat
Alcubierre deixarà d’assistir les nostres dones per donar pas a
les noves generacions. No sense recança, abandona una feina
amb la qual creu que va encertar de ple. De fet, ja fa un bon
grapat d’anys que no intenta comptar el nombre de nadons que
ha ajudat a néixer. Aficionada a llegir i a viatjar, aquesta vigatana
resideix a Sant Julià des del 1976, poble on ha crescut la família
Costa-Alcubierre. A dia d’avui, és també àvia de quatre nens,
que somriuen –igual que els fills- des de fotografies repartides
pel menjador.

Les llevadores, per tant,
sempre han de ser dones?
No sabria què dir-te, però
penso que és més fàcil.
Comprenc perfectament el
que senten les pacients, per-
què jo també sóc dona. Sé
què és donar el pit, el que es
viu després d’un part... Un
home ho pot saber pels llibres,
però no ho ha viscut.

Per què va optar per aques-
ta professió?
Tinc un germà que va fer
medicina i a casa hi havia la
il·lusió que jo estudiés farmà-
cia, però necessitava una feina

que em permetés estar més en
contacte amb la gent. Primer
vaig fer infermeria i, després,
l’especialitat de llevadora. Ho
vaig encertar de ple.

Suposo que 42 anys fent la ma-
teixa professió ho certifiquen. 
Em vaig formar a l’Hospital
Clínic i més tard vaig anar a la
Vall d’Hebron. En aquells
temps, es feien 50 parts cada
dia; en tocaven 4 o 5 per lleva-
dora. Considero que vaig sortir
amb una formació excel·lent i
per aquest motiu sempre m’he
bellugat molt bé a les sales de
parts. Després va sortir la pos-
sibilitat de treballar a l’atenció
primària, passant consulta.

Així va ser com va arribar a
Sant Julià?
Em vaig casar i havíem de
decidir si quedar-nos a Bar-
celona o venir a Vic. Finalment
vam triar Osona i, al cap de
tres anys, voltant, vam trobar
un terreny a Sant Julià que ens
va agradar. Hi vam fer la casa.
Aleshores vaig agafar la plaça
de llevadora d’aquí i, amb opo-
sicions, va ser meva.

Està contenta del nostre CAP?
Molt. Estic encantada i no tinc
cap queixa de ningú. A tota
l’Àrea de Santa Eugènia hi ha
un gran equip humà. La gent
dóna el màxim de si mateixa. A
les 8 s’obre la consulta i abans
de les 3 ningú marxa. Amb la
jubilació, trobo a faltar espe-
cialment els companys. 

Es noten, les retallades?
T’enfades l’últim dia, quan
veus la nòmina, però en gene-
ral no hi penses. La nostra
sanitat té molt bons professio-
nals. Ens enrabiem, però mai
es deixa de fer el que cal. 

En què consistia la seva feina?
Arribava i obria l’ordinador,
que em deia ‘benvinguda,
Montserrat!’. Això ja m’alegra-
va el dia. A continuació, co-
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mençava a visitar. Tot i que
variava, normalment tenia
entre 15 i 18 visites diàries. Hi
havia noies joves que venien
per planificació, dones amb
molèsties, embarassades i
menopàusiques.

D’entre tots aquests ‘co-
l·lectius’, quin és el que més
tracta una llevadora?
Sobretot embarassades; en
portem tot el control a través
de cites mensuals. Amb els
anys, la nostra feina ha avan-
çat, perquè abans només està-
vem a la sala de parts. Moltes
tasques que fem avui, anterior-
ment anaven a càrrec dels
ginecòlegs. Repartir les res-
ponsabilitats ha reduït la llista
d’espera pels especialistes,
que es poden dedicar a coses
més puntuals o urgències.  

Què és el millor d’aquesta feina?
No ho sé, tot, perquè cada
dona té el seu encant. Podia
marxar amoïnada de casa,
però sempre hi tornava con-
tenta, perquè ajudes a la gent
i això t’entra a dins. La feina, a
més, te la vas estimant a mida
que la fas. M’he esforçat al
màxim en tot i, si no ho he fet

més bé, és perquè realment no
podia. Fer-ho així m’ha sortit
de dins. Només vaig dir que
plegava a les embarassades,
per un tema de continuïtat. No
ho vaig dir-ho a tothom per no
entristir-me.

Parlant d’embarassades, quin
consell donaria a les que ens
llegeixin?
Ser feliç, això és bàsic. I una
vida normalíssima, menjant
una mica de tot. Fumar i beure
com menys millor, però per
una copa puntual no passa
res. També bellugar-se i treba-
llar fins a l’últim dia.

Vostè deu haver viscut molts
embarassos de ben a prop. 
Sí, sempre he mirat d’estar amb
les pacients, tant si l’han tirat
endavant com si no. Actual-
ment, els centres d’atenció pri-
mària poden fer tots els papers
per avortar. Segons quin era el

cas, jo els plantejava les opcions
i evidentment eren les pacients
qui decidien. En a-quest sentit,
he intentat ser molt justa, per-
què cadascú té la seva història.
El concepte de sexualitat, a
més, ha canviat molt. 

De quina manera?
A la meva època, anaves amb
un home amb la perspectiva
d’estar-hi un temps molt llarg,
perquè l’estimaves. Ara, amb
65 anys, trobo molt jovent que
surt i acaba la festa al llit. Per
tant, el que miro de fer és edu-
cació: ensenyar-los la impor-
tància de cuidar-se.

Deia que el seu món és el de
la dona. Com les definiria?
Tenen molt sentit comú; en
saben, d’anar per la vida.
Fixa’t en una casa. Amb poca
cosa, et faran el menjar. És
una manera de fer que es
porta a dins, per intuïció, per-
què s’ha mamat de la mare,
l’àvia... Tenim instint per aga-
far una criatura i posar-nos-la
al pit o fer-la callar quan plora.

El tòpic que els fills són el millor
que et pot passar és cert?
Per mi sí. Respecto les dones
que no en volen tenir, però em
costa entendre-les. Jo vaig
tenir dos fills, un el tinc i l’altre
se’m va morir encara no fa 5
anys. Costa, però ho has d’a-
nar paint. He estat molt ben
acompanyada i molt ajudada.
Puc estar trista, però he mirat
de no amargar a ningú. 

Passar un tràngol com aquest
canvia la manera d’entendre
el món?
Crec que tan sóc ara com
quan tenia en Pau, però el tro-
bes a faltar. Ho acceptes, ho
portes a dins i penses: “Quina
sort que l’he tingut tants
anys!”. La feina i els compa-
nys m’han ajudat molt, tota
l’àrea de Santa Eugènia. Però
he arribat als 65 anys i –enca-
ra que si fos per mi seguiria-
toca plegar. 

“La feina de llevadora
ha avançat amb els
anys: abans només
estàvem a la sala 
de parts”

“Necessitava una feina que em permetés
estar en contacte amb la gent”
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Sembla una persona positiva.
Penso que no es pot patir a l’a-
vançada, perquè no serveix.
Què en traiem? Val més confiar
que les coses aniran bé i fer el
màxim perquè sigui així. Si et
prens la vida d’una forma posi-
tiva, vius més bé i fas feliç als
del voltant. Vaig participar als
parts dels meus néts, per exem-
ple. Si havia de passar alguna,
hagués passat igualment, oi?
No calia plantejar-s’ho. 

La clau per tenir una bona
vida és la salut?
I tant! Perquè si et trobes bé,
tens ganes de fer coses. Els
diners s’estiren i s’arronsen.
No ens ho pensem, però po-
dríem menjar sa i nutritiu gas-
tant molt poc. Tenim moltes
coses que no necessitem i, a
vegades, no valorem les
importants. Jo he tingut molta
sort. Vaig poder estudiar i he
treballat tota la vida. Tret de
quan he estat embarassada o
m’han operat de les mans,
sempre he tingut salut.

Què és important per vostè? 
Acceptar el que tens i ser feliç.
Valorar-ho, sobretot pel que fa
a la teva parella. Jo ho he apli-
cat i m’ha sortit molt bé, per-
què porto casada 40 anys.
Hem de ser conscients de les
bones estones, perquè la vida
passa ràpid.

Quins plans té per a la jubila-
ció? Viatjar és un clàssic. 
En el meu cas no, perquè som
una família bellugadissa i mai
ens hem sabut estar gaire a
casa. Els caps de setmana
encara caminem molt. No sé
què faré a partir d’ara, però m’a-
grada passar desapercebuda i
no destacar. Sóc molt amiga

“Sóc molt amiga dels meus amics, però 
discreta amb qui no conec tant”

“A mi, que tant 
m’agrada el món 
de la dona, m’ha
tocat viure voltada 
d’homes” 

Ídol: (Pensa) No hi ha cap
persona que m’encanti
prou per arribar a seguir-la.
Polític: Abans, els polítics
eren persones amb ideals
i valors. Últimament sem-
bla que es belluguen per
interessos.
Cançó: La vida es bella,
de Noa
Un color: Vermell, sobre-
tot a l’hora de vestir
Llibre: M’agrada molt lle-
gir. Ara estic amb
Salvatge, la història d’una
noia que recorre a peu la
costa del Pacífic. El petit
príncep el tinc a la tauleta
de nit, em sembla encan-
tador. 
Número: El 9 o el 7.
Muntanya o mar:
Muntanya i mar. Tot.
Salat o dolç: M’és igual.
Somni: Que a la família
del meu fill els vagi tot bé
i que sàpiguen ser perso-
nes autèntiques.

dels meus amics, però discreta
amb els qui no conec tant.

Sí que sembla partidària de
las mascotes. He vist que té
un gos. 
Els gossos m’encanten. Ara en
tinc un, però n’havia tingut tres.
Sempre he volgut, a més, feme-
lles.

A Sant Julià hi està bé? Què
és el que més li agrada? 
Molt. Des que hi vaig arribar
no n’he marxat ni penso fer-
ho. Està molt bé, pels arbres,
pel fet de ser un poble net i
tranquil, la gent... Prefereixo la
vida al poble que a una ciutat. 

I no hi troba cap inconve-
nient?
No ho sé, potser que et cal
agafar mes el cotxe. 

Qui van ser les primeres per-
sones que va conèixer-hi?
La meva veïna, la Conxita i la
Montserrat, amb qui tinc molt
bona relació. Tinc moltes ami-
gues, potser perquè sempre
he trobat a faltar haver tingut
una germana. Fixa’t, tant que
m’agrada el món de la dona,
tenia dos germans, he tingut

dos fills i ara quatre nets... Tota
la vida he estat voltada d’ho-
mes!
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millorant  el seu equipament
Adquireix un pluviògraf únic
de la marca Thies
En el marc de les millores constants d’equipament
que realitza l’Observatori Meteorològic de Sant
Julià de Vilatorta, aquest agost s’ha adquirit un
prestigiós pluviògraf d’intensitats de la marca ale-
manya Thies i un anemòmetre de la marca Young.
D’aquesta manera, Meteovilatorta, que ja compta
amb un equipament professional de primer nivell,
millora, encara més, el seu potencial instrumental
fent de la nostra estació una referència meteorolò-
gica al nostre país per la qualitat del seu equipa-
ment i per la qualitat de les dades que se n’extre-
uen.

El pluviògraf és un aparell que serveix per
mesurar la precipitació, tant la quantitat total, com
la seva intensitat, és a dir, la quantitat de precipita-
ció que cau en un espai de temps. Aquest valor és
molt important ja que mostra el comportament de
l’aigua quan cau i permet interpretar els desperfec-
tes que aquestes precipitacions d’intensitat eleva-
da poden ocasionar, per exemple, en els edificis,
així com l’afectació que pot tenir a nivells de xar-
xes de clavegueram, recs i rieres. L’aparell mesura
la precipitació total i la intensitat horària i permet
enregistrar els valors obtinguts en un datalogger i
guardar-los en memòria i transmetre’ls a un ordina-
dor.

El pluviògraf Thies adquirit està preparat per
funcionar de manera autònoma i amb alimentació
per panells d’energia solar, un requeriment impres-
cindible per al nostre observatori, especialment
sensible amb la sostenibilitat energètica. L’instru-
ment, que ja està en funcionament des de mitjans
d’aquest agost, és un dels pocs que hi ha a
Catalunya i ha substituït l’antic pluviògraf que pas-
sarà a formar part del museu d’instruments meteo-
rològics de Meteovilatorta, que està en període de
desenvolupament i creixement.

D’altra banda, aquest mateix agost també s’ha
adquirit un modern anemòmetre de la marca
Young que complementa i reforça l’actual anemò-
metre sònic 2D Windsonic de la marca Hill.
D’aquesta manera, Meteovilatorta compta amb
dos grans aparells per registrar la velocitat i la
direcció del vent amb una precisió i fiabilitat molt
altes. 

Amb l’adquisició i posada en funcionament del
nou instrumental, Meteovilatorta continua amb el
seu procés d’expansió amb el seu observatori
automàtic que és un dels més moderns, equipats i
fiables de Catalunya i de l’estat Espanyol.

REV. 67:Maquetación 1  02/12/13  08:46  Página 26



29

ru
te

s
- Una major presència als mit-
jans de comunicació per tal de
potenciar el turisme de Sant
Julià, i així potenciar determi-
nades activitats econòmiques
del poble.
- La implantació de nous vo-
luntaris que donin suport a la
organització i als guies actuals.

Els treballs que han fet
avançar les rutes han estat
constants. Però també creiem
imprescindible la col·laboració
de tots, i és per això que des
del grup de voluntaris agra-
iríem a tothom que pogués
aportar informació es posi en
contacte amb nosaltres a l’a-
dreça electrònica indicada o bé

a l’oficina de Turisme de Sant
Julià.

La intenció no és altra que
construir dos treballs amb la
suma de petites històries que
encara ara s’han pogut trans-
metre de viva veu, de genera-
ció en generació, però que no
han quedat documentades ni
recollides.

És d’aquesta manera que el
nostre poble farà un pas enda-
vant a nivell turístic i podrà
mostrar a tothom, inclòs als
visitants externs, allò que des
de sempre ens ha fet diferents.

El Grup de Voluntaris
de les Rutes de Sant Julià

Consolidació de la Ruta Modernista, Noucentista i
de Miquel Pallàs i de la Ruta de l’Aeròdrom Vilatorta
Sens dubte Sant Julià està
avançant dins del sector turís-
tic. Així ho demostra la conso-
lidació del projecte de les
noves rutes; la Ruta de l’Aerò-
drom Vilatorta i la Ruta Moder-
nista i Noucentista i de les
obres de Miquel Pallàs. Aques-
tes rutes són úniques a la zona
i ens fan diferents del nostre
entorn pròxim. Fa temps que
es treballa en els dos temes,
millorant-los, perfeccionant-los
i fent-los créixer a base de
noves aportacions. 

La Ruta Modernista i Nou-
centista a poc a poc va crei-
xent en informació, ja sigui a
través d’aportacions perso-
nals facilitades per descen-
dents de famílies de l`època, ja
sigui a través de nous detalls
que es van redescobrint en els
edificis que es visiten.

S’està treballant en la Ruta
de l’Aeròdrom  per completar-
la i donar-li un format prou
ample i polivalent perquè pu-
gui arribar a tot tipus de públic
i a tots els nivells.

Les dues Rutes es poden
adaptar també per arribar al
públic infantil i a grups esco-
lars.

Per tot això, amb el suport
de l’Ajuntament i del grup de
voluntaris, s’ha previst que
l’any 2014 serà l’any de la
consolidació.

Aquesta consolidació con-
sistirà en:
- Organitzar visites guiades de
manera sistemàtica els diu-
menges al matí (dates a confir-
mar per 2014). Això facilitarà
que tothom es pugui organit-
zar, ja sigui de manera indivi-
dual o col·lectiva. L’adreça
electrònica per poder concer-
tar la visita guiada, o per qual-
sevol dubte relacionat amb
aquest tema, és:
visitasantjulia@diba.cat.
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girava només un cop fins a
dalt de tot. Els padrins eren
els que pagaven els tocs de
campanes i em donaven la
voluntat i una bossa d’amet-
lles. Pels enterraments es feia
voltar la campana grossa
dues vegades si s’havia mort
una dona i tres si es tractava
d’un home. També vaig tocar
a foc dues vegades. El meu
pare també havia tocat a
sometent, però jo no ho havia
fet mai.

Quan feia mal temps o hi
havia temporal es deixaven
de tocar les campanes i
només es feia pels enterra-
ments. De totes maneres, des
de casa teníem un corredor
que donava directament a
l’església per si feia molt mal
temps i podíem tocar des de
baix, els tres tocs obligatoris
del dia. Una vegada, quan hi
havia mossèn Pere, per equi-
vocació es van tocar les cam-
panes a les 5 del matí. Només
una persona que vivia a prop
va venir a veure què passava,
la resta del poble no es va
moure.

-Quines obligacions teníeu?
Cada dia havia de tocar les
campanes tres vegades com
a mínim. A primera hora quan
clareja el dia, al migdia a l'ho-
ra de l’Àngelus i al vespre
quan es fa fosc. També havia
d'escombrar i netejar l'esglé-
sia i obrir-la quan calia. A
canvi, podia conrear uns
horts i viure a la casa del cos-
tat de l’església. A banda
d’això també feia de pagès.
Jo hauria  volgut ser mecànic
perquè m'agradaven molt els
cotxes, però com que tenia el
pare paralitzat i a més era
l’hereu no em va quedar més
remei que fer de campaner i
dedicar-me a pagès. Em sap
greu no haver pogut transme-
tre l'ofici de campaner perquè
ningú s'ha interessat per
aprendre'l.

-Pere, com vàreu aprendre
l'ofici de campaner?
El meu pare va quedar paralit-
zat i jo vaig aprendre l’ofici
amb la meva mare. La primera
vegada que vaig tocar les
campanes ho vaig haver de fer
perquè la mare i ma germana
estaven engripades. Recordo
com si fos avui que vaig haver
de tocar a morts, es va morir
l’home de la Caseta d’en Gili i
tot i que em va fer una mica de
respecte vaig aconseguir
tocar les campanes.

Simplement vaig fer el que
havia vist a fer a la mare tantes
vegades i de seguida m’hi vaig
adaptar, com si portés l’ofici a
dins.

-Com es toquen les campa-
nes?
Per engegar-les cal pujar al
campanar. La majoria de tocs
s’han de fer des de dalt però
alguns com els quarts, el del
matí, migdia i vespre es
poden fer des de baix. Quan
branda la grossa cal anar amb
molt de compte i vigilar que
no se’t tiri al damunt.
Impressiona veure-la voltar i
en certa manera és perillós
quan no es coneix bé l’ofici.

-Quins tocs es feien a
Vilalleons?
Es tocava a missa, proces-
sons, albat, extremunció. Pels
bateigs es repicava amb la

En Pere va néixer l’any 1942 a Vilalleons i va començar a tocar
les campanes quan tenia 13 anys. Des d’en fa 9 que ja no les
toca tan sovint perquè el campanar de Vilalleons disposa d'un
sistema electrònic. El dia de la Marededéu d'agost d'enguany -
Festa Major de Vilalleons- les va tornar a tocar conjuntament
amb Pere Giné, mestre campaner de les Borges Blanques, en
motiu d'una demostració de tocs de campanes, 

Pere Verdaguer Vila:
“L’últim campaner de Vilalleons”
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En Pere encara li plau molt pujar al campanar
a tocar les campanes quan és l'ocasió, li porta
molts bons records. Abans unta els coixinets o
els suports de les campanes -en forma d'una u-
perquè toquin bé. En la darrera trobada de cam-
paners que va assistir van fer un col·loqui on van
arribar a la conclusió que per conservar bé les
campanes s’haurien de tocar de dues a tres
vegades a l’any. Afirma que quan una cosa ho
has fet tota la vida i t’ha agradat allò ho portes
dins. En Pere no s’ha casat, ha viscut sol i agraeix
a tots els veïns el fet que li hagin donat suport i
l’hagin ajudat  sempre que ho ha necessitat.

LA CAMPANA GRAN
Data de l'any 1948 i du els noms de Maria, Anna i Florentina.
Va ser costejada per Florenci Salvans, del mas el Lleopart. 

Porta gravats els següents símbols i inscripcions:

A la part del davant:
(imatge de la Marededéu)

MARIA ANNA FLORENTINA
CULTUI DIVINO DICATA

ET SOLEMNI MUNITA BENEDICTIONE
ANNO DOMINI MCMXLVIII

A la part del darrera:
(una creu)

CHRISTI NOMINE INVOCATO
OMNIS IMPULSUS PERIMENS RECEDAT

OMNIS INCURSUS CRUCIANS LIQUESCAT
(signe de la foneria: Barheri Fundidor Olot)

A tot vol a la part superior:
MENTE PURA ET SPONTANEA 
HONOREM DEO ET PATRIAE

A tot vol a la part inferior:
BEATAE V MARIAE DE VILALLEONS 

DIOCESIS VICENSIS UT OMNES 
SUO NOS PATROCINIO DEFENDAT

Als dos laterals hi ha l'escut de la casa del Lleopart.
La part superior està decorada amb una orla floral.

LA CAMPANA PETITA
Per fer-la es va fondre una campana trencada que hi havia
a l'Ajuntament. Porta gravades les següents inscripcions:

A la part del davant:
MA PUIGLAGULLA
SIMPLICIA PETRA

5 - 3 - 1961

A la part del darrera:
APADRINADA

PER LA PARRÒQUIA
DE VILALLEONS

Les campanes de Vilalleons
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...el Tupibingo

El Tupibingo organitzat
pels Tupinots es farà el
dia de Sant Esteve -26 de
desembre-, a les 6 de la

tarda al Saló Catalunya. Enguany tindrà dues
novetats: la butlleta solidària que consistirà en
destinar els dos euros de la penúltima butlleta
a l’associació Osona Contra el Càncer; i la
recollida d’aliments per a l’associació Abarka
Bake. El Tupibingo està obert a tots els
públics, però els menors han d’anar 
acompanyats d’un adult. 

...el VIII Saló de Nadal

Els dies 27, 28 i 29 de desembre es farà el VIII
Saló de Nadal dedicat especialment a la mai-
nada. Hi haurà atraccions inflables, ludoteca
activitats, tallers, etc. L’horari serà de 10 a 1
del matí i de 4 a 2/4 de 8 de la tarda. El preu
de l’entrada és de 3€ (gratuït pels acompa-
nyants adults). El dissabte dia 28 serà un dia
especial perquè és el dia escollit per celebrar
el 5è aniversari del Punt Jove. Per aquest
motiu l’entrada serà gratuïta durant tot el dia.

...Concurs de 

Pessebres 

Casolans

Si heu fet un pessebre a casa vostra, podeu
participar en el 32è Concurs de Pessebres
Caso lans. Un jurat els visitarà durant les festes
i tindrà en compte, sobretot, que siguin 
construïts amb materials tradicionals (molsa,
suro, figures de fang, etc). Us podeu inscriure
a les oficines de l’Ajuntament.

dissabte5desembre

1

pessebre

diumenge9desembre

2

dissabte1desembre

2
diumenge2desembre

2
desembre
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...el Concert de Nadal

Agrupació Sardanista

El Concert de Nadal de
l’Agrupació Sardanista 
enguany arriba a la 21a

edició i per a commemorar-ho la cobla la
Flama de Farners oferirà una selecció de
peces escollides especialment per aquesta
celebració. El concert es fa el diumenge 15
de desembre, a les 6 de la tarda al Saló
Catalunya. 

...Les 

exposicions:

“El caganer” i “Taules de Nadal”

L’exposició “el caganer” es farà a l’Aula de
Cultura i la de “Taules de Nadal” al Saló
Catalunya, ambdues exposicions tindran el
mateix horari: el dissabte 21 de desembre, 
de 5 a 8 de la tarda; i el diumenge dia 22,
d’11 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda. El 
dissabte, a les 6 de la tarda, també es farà 
la conferència “el triomf del caganer” a càrrec
de l’artista Jordi Sarrate de l’associació
“Amics del caganer” 

...la Missa del Gall

La tradicional Missa del Gall
es farà a les 12 de la nit del
dilluns 24 de desembre a
l’església parroquial, amb el

cant de l’ofici en llatí Iesus Salvator del com-
positor vilatortí Ramon Victori.

...el Concert de 

Nadal de la Coral 

Cants i Rialles

La Coral Cants i Rialles ens oferirà el
Concert de Nadal el diumenge 30 de 
desembre, a les 6 de la tarda al Saló
Catalunya. L’entrada és gratuïta.

Per Nadal tenim... 
…un Pessebre a l’absis de l’església,

…carrers amb garlandes de llums, 

...un Tió a la plaça de Catalunya, …i també…

dilluns
4desembre

2

dijous

6desembre

2

divendres7desembre

2
dissabte8desembre

2
diumenge9desembre

2
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...la Campanya 

“Reis de prop”

El motiu de la campanya
“Reis de prop” és el 
lliurament d’una joguina

peculiar i simbòlica diferent al que la majoria
de famílies 
regalen als seus. La joguina que rebran anirà
acompanyada d’un missatge de conscienciació i
serà lliurada personalment pels Reis a tots els
nens i nenes de fins a 7 anys empadronats al
municipi. L’acte tindrà lloc al pavelló un cop
finalitzada la cavalcada de Reis del dia 5 de
gener. Per participar en la campanya, els
pares han d’inscriure i recollir les butlletes
dels seus fills a les oficines de l’Ajuntament
fins el dia 24 de desembre de 2013.

...el Reclutament

de Patges per

la Cavalcada

Tots els nois i noies que tin-
guin més de 8 anys i els adults que vulgueu
participar com a patges en la cavalcada de
Reis, us podeu apuntar al Punt Jove fins el
dia 24 de desembre.

dissabte
desembre

28

...2a edició 

de Nadal en Vers

Fa dos anys es va fer la lectura del
Poema de Nadal, de Josep M. de
Sagarra, a l’església de Vilalleons.

Seguint amb aquesta la línia l’any passat va néixer “Nadal
en vers” que va tenir com a fil conductor els poemes que
l’Anton Carrera ha fet expressament durant disset anys
per al calendari vilatortí. El mateix Anton acompanyat per
la Núria Güell al violí i en Pep Sardà al piano, foren els
protagonistes d’aquest acte poèticomusical escenificat a
la capella del col·legi el Roser.

L’obra “el Pessebre”, de Pau Casals i Joan Alavedra,
és el tema del muntatge proposat per enguany, i que diri-
git per Lluís Badosa i Santi Riera, amb la col·laboració de
Vilatorta Teatre, comptarà amb un audiovisual realitzat per
Xevi Pona. Aquest acte es farà al Saló Catalunya, el dia 1
de gener, a les 6 de la tarda. A la sortida el Cor d'Homes i
la Coral Cants i Rialles oferiran una cantada de nadales
populars on s'hi podrà afegir tot el públic. Recordeu-vos
de portar neules i torrons per fer la torronada un cop 
s’acabi l’acte.

...Celebració 

del 5è      

aniversari 

del Punt Jove

En el marc del Saló de Nadal i
dins els actes de celebració del
5è aniversari del Punt Jove s’ha
programat una actuació infantil a
les 6 de la tarda, al pavelló.
Aquest acte és per a tots els
públics i l’entrada serà gratuita.
Aquesta proposta forma part de
la campanya “ celebrem junts el
Nadal” organitzada pels 
ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, Folgueroles,
Calldetenes i Santa Eugènia de
Berga.

33
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…i per Reis...
...la Recollida

de cartes al 

Campament Reial

El Patge Reial i la seva
comitiva establiran el seu campament, al 
costat del pavelló, el diumenge 29 de 
desembre, a les 6 de la tarda, on rebran els
nens i nenes que portin les seves cartes 
dirigides als Reis de l’Orient.

...la Cavalcada

de Reis

Els Reis de l’Orient 
arribaran amb les noves
carrosses -estrenades l’any
passat-, acompanyats per

un gran seguici de  patges i timbalers, el pro-
per dia 5 de gener del 2014 a les 7 de la tarda.
Faran l’entrada a Sant Julià per la carretera de
Vilalleons i a l’ermita de Sant Roc faran 
l’oferiment al pessebre vivent. Després, al
pavelló, saludaran al poble i repartiran les
joguines als nens i nenes que s’hagin apuntat
a la campanya “Reis de prop”. Per fer més lluïda
i vistosa la cavalcada Ses Majestats els Reis
de l’Orient demanen que el poble els rebi amb
les tradicionals i oloroses atxes de barballó i
els fanalets fets pels mateixos nens. 

reis de

prop

fer de

patge

diumenge
gener

5

diumenge9desembre

2

dimecres
gener

1
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La Via Catalana cap
a la Independència

L’11 de setembre passat,
els vilatortins i vilatortines vam
tornar a demostrar el nostre
compromís més ferm amb
l’actual procés sobiranista
català. Més de 800 persones
del nostre municipi vam omplir
diferents trams de la Via
Catalana cap a la Indepen-
dència, especialment els trams
701 i 702, ubicats dins el terme
municipal de Capmany (Alt
Empordà). 

Fou una gran festa pacífica
i reivindicativa, en la qual dos
milions de catalans ens vam
unir, resseguint el nostre país
de dalt a baix amb una cadena
humana, donant-nos les mans,
en un gest de generositat que
va evidenciar que, més enllà
de les nostres diferències,
tenim tots un anhel comú, que
no és cap altre que portar
Catalunya cap a l’Estat propi. 

400 quilòmetres de recor-
regut en 722 trams, des d’Al-
canar fins al Pertús, 30.000
voluntaris treballant en l’orga-
nització, 800 fotògrafs per
plasmar en imatges tota la
cadena, més de 200 periodis-
tes internacionals acreditats,
més de 2.000 autocars con-
tractats per traslladar la gent
als seus respectius punts de
cita, 2.500 mossos d’esqua-
dra encarregats de la vigilàn-
cia, diverses carreteres talla-
des durant hores, entre elles
la NII i la N340, i així succes-
sivament podem anar donant
un munt de dades i xifres per
mostrar el gran esforç logístic
que va suposar l’acció històri-
ca més massiva que s’hagi
vist mai al nostre país.

L’èxit fou aclaparador i va
desbordar qualsevol de les
previsions. Va quedar clar que
els catalans estem cansats i el
missatge fou molt clar i inequí-
voc: volem esdevenir el proper

Estat independent d’Europa.
Ras i curt. Ni terceres vies ni
altres invencions federalistes
que no ens duran enlloc. Volem
la independència. 

La Via Catalana va marcar,
doncs, una fita molt important,
històrica, en el procés d’inde-
pendència de Catalunya. Ara
toca als polítics estar a l’alça-
da del què s’espera d’ells i
extreure les conseqüències
d’aquesta mobilització tant
massiva i que no pot ser, en
cap cas, menyspreada, tal i
com alguns polítics i mitjans
de comunicació han fet.

Full de ruta
La societat civil ha parlat i
esperem que els polítics hagin
escoltat. Ara toca al Govern
de Catalunya i al conjunt dels
partits polítics catalans fer
realitat el Full de Ruta que ens
ha de portar cap a la nostra
emancipació nacional: 

I ara què?
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licitar a l’Estat espanyol la
celebració d’un referèndum
sobre la independència de
Catalunya. Hem de recordar
que l’Estat espanyol és qui té
la competència exclusiva per
a l’autorització per a la convo-
catòria de consultes populars
per via de referèndum, per la
qual cosa, cal el seu consenti-
ment. 

2. El pas següent, davant la
més que segura negativa del
govern popular de celebrar
cap referèndum en aquests
termes, haurà de ser l’aprova-
ció per part del Parlament de
Catalunya de l’actual proposi-
ció de llei sobre consultes
populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana que s’ha
estat tramitant darrerament al
Parlament (una iniciativa legis-
lativa que ja fa anys hauria
d’haver estat aprovada) i,
simultàniament, la convocatò-
ria per part del govern català
d’una consulta l’any vinent. No
volem esperar més i la pre-
gunta ha de ser dicotòmica
(s’ha de poder respondre amb
un sí o amb un no), clara i con-
cisa preguntant senzillament
si Catalunya ha d’esdevenir un
Estat independent o no. A-
questa vegada cal ser clar i
català...

3. El tercer pas, com que
molt probablement, l’Estat
espanyol demostrarà nova-
ment el seu enorme tarannà
democràtic, utilitzarà tots els
mecanismes possibles per
impedir la celebració d’aques-
ta consulta, impugnant davant
el Tribunal Constitucional la llei
de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciuta-
dana que en el seu cas el
Parlament aprovi, sol·licitant la
suspensió immediata de la
convocatòria de la consulta. 

Aleshores, s’hauran de con-
vocar eleccions plebiscitàries,
en les quals els votants hau-
ríem d’escollir entre els parti-
daris del “si” o del “no” a la
independència. Òbviament,

no estarem davant unes elec-
cions normals en les quals
partits portaran un programa
amb una colla de punts, sinó
que presentaran un programa
on només hi haurà un sol punt
(o tota la resta seria accessò-
ria). D’aquesta manera no
escolliríem pròpiament un
Parlament, sinó decidint que
aquest Parlament prengués
una decisió tan transcenden-
tal com la declaració unilateral

d’independència. Si arribem a
aquest pas no haurà estat
perquè no hem intentat dialo-
gar amb l’Estat espanyol.
Serà perquè no ens haurà
quedat cap altra solució per
fer realitat la nostra voluntat
política.

Exerceix el teu 
dret de petició
Mentre els polítics posen en marxa el Full de Ruta descrit,
l’Assemblea Nacional Catalana i, per extensió, Vilatorta per la
Independència hem iniciat una campanya per formalitzar, per
escrit, el recolzament de la societat civil a favor del procés sobi-
ranista que el Parlament haurà iniciat. 

Aquesta campanya, sota el lema de Signa un vot per la inde-
pendència és i serà una de les grans accions que s’han de dur
a terme properament, especialment davant l’eventual impossibi-
litat que la consulta no es pugui dur a terme. Es tracta que els
catalans demanem per escrit i de forma individual, mitjançant el
dret constitucional de petició, que el Parlament de Catalunya
dugui a terme totes les iniciatives polítiques que facin falta per
tal que es pugui fer una consulta sobre la independència de
Catalunya i, subsidiàriament per al cas de que no sigui possible
perquè l’Estat espanyol no ho permeti, impedeixi o dilati la cele-
bració de dita consulta o la d’unes eleccions plebiscitàries, s’in-
terpreti inequívocament aquesta sol·licitud com una manifesta-
ció lliure d’una voluntat favorable perquè es declari unilateral-
ment la independència del nostre país.

Aquesta campanya ja la vam iniciar en el nostre poble el pas-
sat 28 de setembre dins la Fira d’entitats, recollint més de 250
signatures en un sol dia, -també es va fer el dia 1 de desembre-
i la continuarem fent properament per tal que tots els vilatortins
i vilatortines que encara no heu pogut exercir el vostre dret de
petició ho pugueu fer i d’aquesta manera poder mostrar nova-
ment el clar compromís del municipi de Sant Julià de Vilatorta
amb l’actual procés sobiranista català. 
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Ja tenim Nadal a sobre, un any
més. Els pessebres ja estan a punt.
Les suredes han fet escorça abun-
dant per a les muntanyes, la molsa
ha pentinat els seus velluts, el bruc
s’ha espigat per fer arbrissons, la
farigola s’ha retorçat per convertir-
se durant uns dies en olivera
mil·lenària, la lleteresa farà una
bona palmera. El grèvol i els gal-
zerans s’han omplert de baies per
decorar-lo. Sí, la farina ja neva les
muntanyes, el paper de plata arru-
gat s’ha tornat rierol. En un
embassament, la masovera pica la
roba amb pla de fusta sobre una
pedra plana. Una oca s’hi remulla
solitària. Pel camí de serradures
van uns pastors. Uns altres fan la
berenada en un racó, mentre un
dimoni escuat els importuna. Dalt
d’una carena, lluny, els tres camells
reials s’acosten lentament. I, es
clar, allà sota una penya n’és nat el
Jesuset, nuet, nuet. Sant Josep,
palplantat, barrina. La Mare de
Déu vetlla el bressol. El bou i la
mula alenen incansables per escal-
far les blanques manetes del Nen
que, petites com són, tremolen.
Un àngel penjat d’un fil diu:
Glòria in excelsis Deo. Hi ha una
filadora, i hi ha cabretes i xaiets
que pasturen i gallines ponedores

darrere un mur herbós, i un mas
entre pallers de bona companyia i,
en curta rodalia, bosquet i blat i
vinya i un marge amb tres pollancs.
I, arrecerat en un racó, amb el dar-
rere ben protegit per una bardissa,
el caganer.

Aquesta figura –que algú creu
vulgar i ara darrerament l’Ajun-
tament de Barcelona ha decidit que
és poc cívica- és una peça fonamen-
tal de la sacra rappresentazione que
és el pessebre. És una imatge car-
regada de sentit. És la imatge que
indica, amb tota la cruesa que vul-
guin, fins i tot amb el seu tufet, què
vol dir això de “fer-se carn”: accep-
tar totes les servituds de tenir un
cos. I això aquesta figura del cagan-
er ho explica sàviament, amb clare-
dat meridiana, als que ens mirem el
pessebre, i en ho recorda cada any.

Però ara vivim immersos en una
cultura virtual. Els cossos ja no
suen; les top models i els espor-
tistes d’elit, algú pot pensar que
orinen i que defequen? La mort
mateixa l’hem apartada de la nostra
quotidianitat. Per això el caganer
del pessebre molesta als moderns,
els cívics, els políticament cor-
rectes, és a dir, els estruços que
amaguen el cap als sorrals de la
mentida. El caganer del pessebre té

Elogi del
caganer

un paper del tot rellevant en la
història que allà es representa. A la
cova, sota la penya, al portal,
diguem-ho com vulguem, hi ha
l’escatologia espiritual, el misteri
d’un Déu que es fa carn. Darrere la
bardissa hi ha l’escatologia de la
misèria humana. La primera prové
del grec ésxatos, fa referència a la fi
de l’home i el món, a la història de
la creació, el pecat i la redempció.
La segona, que prové d’una altra
paraula també grega, skatós, que vol
dir excrement, fa referència a aque-
sta desagradable realitat dels ani-
mals. I és precisament en el pesse-
bre on, amb l’evidència de la funció
excretora del pobre rabadà, les dues
escatologies s’impliquen l’una amb
l’altra. S’hi mostra d’una manera
senzilla, però amb gran eficàcia, la
teologia més alta, aquella que diu
que per alliberar del que pugui
tenir d’humiliació l’escatologia del
caganer, per tal que els cossos un
dia ressuscitin gloriosos, tot un
Déu es rebaixa a fer-se home, és a
dir, a assumir també aquesta servi-
tud. O és que potser es pensen que
allà, en el llitet, sobre la palla, el
Nen Jesús no embruta els seus bol-
quers?

O sigui que, com veuen, sense
el caganer, el pessebre no és res.
Serà tan fi, tan cívic, tan modern,
tan de disseny com vulguin, però és
un pessebre teològicament mancat. 

Senyor alcalde, senyors i senyo-
res que regeixen la cultura, el
civisme i tot plegat, senyores i se-
nyors que hi fan oposició, posin sis-
plau, un caganer al pessebre de la
ciutat, no es deixin entabanar per
les sirenes de la modernitat, de la
cultura mal entesa, del civisme car-
rincló. Posin un caganer al nostre
pessebre. Hi facin la bardissa ben
espessa, si volen, però hi posin un
caganer. Tothom coneix aquell
rodolí també fruit de la saviesa
popular: “Caga el rei i caga el papa
/ de cagar ningú s’escapa”. Ningú se
n’estranyarà. Potser riuran. Però la
feina de culturització autèntica
estara feta. Sisplau, no ens con-
verteixin el pessebre en un altre
espectacle sense sentit.

Narcís Comadira

L’any 2005, l’Ajuntament de Barcelona decidí no incloure la figura del
“caganer” en el pessebre de la plaça de Sant Jaume. Aquest fet va
provocar molta polèmica. Entre d’altres articulistes, el poeta i pintor
gironí Narcís Comadira, molt encertadament va escriure les paraules
de l’article “Elogi del caganer” que transcrivim.
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Tupinots
Terra de Tupinots continua
fent la seva tasca d’oferir-nos
de tant en tant, -i ben genero-
sament-, les seves activitats, a
cavall entre la creativitat l’ori-
ginalitat i la sorpresa. Perme-
teu-me, doncs, quatre línies
per a comentar les seves dues
darreres actuacions i la que
preparen per Nadal.

En el marc de la I Fira
d’Entitats, en la tarda del dia
28 de setembre, a la plaça
major de la nostra vila, i grà-
cies a la col·laboració de 300
persones, es dugué a terme la
realització de la primera este-
lada de confeti de la història.
Es tractava d’una acció artísti-
ca consistent en una pluja de
paperets dels colors de la
nostra bandera independen-
tista que, fotografiada des de
diferents indrets i del capda-
munt de Ca l’Anglada, oferia
un espectacle, emocionant
per bé que efímer.

La segona activitat de Terra
de Tupinots, objecte del meu
comentari, és la II mostra de
Terra de Bolets, a l’Aula de
Cultura, el proppassat cap de
setmana 19 i 20 d’octubre.
Encara que aquest any hi ha
hagut escassetat d’aquests
saborosos fruits de la terra,
gràcies a la desinteressada
col·laboració d’alguns boleta-
ires, es va poder dur a terme
aquesta segona edició de
Terra de Bolets, amb degusta-
ció inclosa, que va anar acom-
panyada d’una interessant
mostra de fotografies de bo-
lets, -bons i dolents-, del moli-
nenc Toni Moreno, així com
d’una projecció d’imatges a
càrrec d’en Xevi Pona.

Ja de cara al Nadal, des de
fa dies, Terra de Tupinots està
preparant, una original mostra
de figures del “Caganer”, grà-
cies a la col·laboració del

EL CAGANER - exposició
Aula de Cultura - 21 i 22 de desembre

Horari: dissabte 21: de 5 a 8 de la tarda
Diumenge 22: d’11 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda

EL TRIOMF DEL CAGANER - conferència
Dissabte dia 21, a les 6 de la tarda

A càrrec de l’artista centellenc Jordi Sarrate
membre fundador d’“Amics del caganer”

TAULES DE NADAL - exposició
Saló Catalunya - 21 i 22 de desembre

Horari: dissabte 21: de 5 a 8 de la tarda
Diumenge 22: d’11 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda

col·leccionista centellenc Jor-
di Sarrate que, a més, ens ofe-
rirà una conferència sobre el
tema. És per aquesta raó que
en aquesta edició de la revista
Vilatorta s’hi ha encabit l’arti-
cle “Elogi del caganer” que el
poeta i pintor gironí Narcís
Comadira escriví amb molt
d’encert i publicà al diari El
País el Nadal de 2005. 

Estiguem alerta perquè
aquesta exposició de “caga-
ners” anirà  acompanyada de
moltes sorpreses.

Encoratgem Terra de Tupi-
nots a no defallir en la seva
tasca d’oferir tan generosa-
ment les seves activitats a vila-

tortins i vilalleonins, amb el seu
personalíssim segell d’estil.

Des d’aquesta tribuna que
és la revista Vilatorta, ens feli-
citem i donem les gràcies a
tots els qui, d’una manera o
altra, col·laboren com a emis-
sors o receptors, en les pro-
postes de Terra de Tupinots i,
d’avantçada, Bon Nadal!

Francesc Orenes i Navarro

CREACIÓ EXPRESSA 
DE LA FIGURA DEL 
CAGANER CARAMELLAIRE
Amb motiu de l’exposició de caganers,
s’ha encarregat la creació de la figura
d’un caganer caramellaire a
l’empresa Caganer.com.
Com és sabut, el col·leccionisme de
figures del caganer aplega un bon
nombre de col·leccionadors a tot arreu.
Tanmateix, tothom que ho desitgi
podrà adquirir aquesta figureta durant
els dos dies de l’exposició de
Caganers.
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9

Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA 

Jordi Fiter Vila

FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,

MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES

C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

PERE MORERA
Pintura decorativa
Pintura industrial

Façanes
Lacats

Vernissos

Taller: C. Indústria, 24

Polígon Industrial La Quintana

08504 Sant Julià de Vilatorta

Domicili: C. de la Mercè, 47

08504 Sant Julià de Vilatorta

Telèfon 93 888 76 58

moreramir@yahoo.es

BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

C. Marquès de Vilallonga, 8
08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 74 54
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Data Hora Lloc Acte Cobla

Instruments de la cobla

El trombó, com la trompeta, és un instrument de vent
metall, però amb un registre més greu. El seu so es produ-
eix per la vibració dels llavis de l'intèrpret a l'embocadura
de l'instrument. Tot i que és  molt antic, és  l'últim instru-
ment en incorporar-se a la cobla. hi ha sardanes antigues
que no tenen paper de trombó. A la cobla s'acostuma a uti-
litzar el trombó de pistons, que funciona com una trompe-
ta una octava més greu. A la cobla només s'utilitza un
trombó i acostuma, sovint, a reforçar l'harmonia i el ritme
entre les trompetes i els fiscorns.

Audició de Sant Julià

Audició d'hivern

Audició d'hivern

Audició d'hivern

Audició d'hivern

Missa cantada

Audició

Audició

Audició Festa Major

Audició d'estiu

Audició d'estiu

Audició Festa Major

Audició i Concurs de

Colles improvisades

Castanyada sardanista

Concert de Nadal

Dg 12 de gener

Dg 2 de març

Dg 9 de març

Dg 23 de març

Dg 30 de març

Dl 21 d'abril

-Aplec Puig-l'agulla-

Rifa pernils cava i ous
Ds 19 de juliol

Ds 2 d'agost

Ds 9 d'agost

Dj 15 d'agost

Ds 23 d'agost

-Coca fuet i cava-
Dg 9 novembre 

Dg 14 desembre

5 tarda

5 tarda

5 tarda

5 tarda

5 tarda

2/4 12

12 migdia

5 tarda

10 nit

10 nit

10 nit

5 tarda

10 nit

5 tarda

6 tarda 

Pavelló

Pavelló

Pavelló

Pavelló

Pavelló

Santuari

Pla del santuari

Pla del Santuari

Plaça Catalunya

Plaça Catalunya

Plaça Catalunya

Vilalleons

Plaça Catalunya 

Pavelló

Saló Catalunya

Jovenívola de Sabadell

Ciutat de Cornellà

Jovenívola d'Agramunt

La Flama de Farners

Ciutat de Girona

Coral Cants i Rialles

Baix Llobregat

Baix Llobregat

La Flama  de Farners

Sabadell

Lluïsos de Taradell

Jovenívola d'Agramunt

Baix Llobregat

Ciutat de Girona

La Flama de Farners 39
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Calendari sardanista per
la temporada 2014

El programa de la propera tempo-
rada consta de cinc audicions a
primers d’any al pavelló, d’un
aplec a Puig-l’agulla, quatre audi-
cions d'estiu a la plaça Catalunya
i una altra a Vilalleons per la Festa
Major, un concurs de colles
improvisades amb coca, fuet i
cava per els participants, una
audició de tardor amb castanya-
da inclosa, i un Concert per Nadal
al Saló Catalunya.

Castanyada sardanista
El diumenge 10 de novembre vam
celebrar la tradicional castanyada sar-
danista al Pavelló esportiu municipal.

A les 5 de la tarda la cobla Ciutat de
Girona va iniciar l’audició amb la inter-
pretació de les 9 sardanes de set tira-
des, programades per a l'ocasió, que
varen fer saltar als balladors i gaudir
d'una bona diada als més de 200
assistents. Mentrestant uns quants
membre de la junta i persones voluntà-
ries vàrem torrar 50 Kg. de castanyes
a les brases del restaurant de Les Sets
Fonts,  que van ser consumides junt
amb un traguet de vi dolç, per gentile-
sa de la Cafeteria Imés del pavelló, per
fer-les de millor empassar. Tots els
assistents gaudírem d'una esplèndida
tarda de sardanes i castanyes.

El Trombó

Concert de Nadal
A les 6 de la tarda del proper 15 de desembre l’Agrupació
Sardanista tancarà la temporada 2013 amb el tradicional
Concert de Nadal que enguany arriba a la 21a edició.

La bona acústica del Saló i el seu aforament fan d'a-
quest espai el marc idoni per aquest esdeveniment.
Enguany tornarà a comptar amb la presència de la Cobla
La Flama de Farners que interpretarà un programa pensat
especialment per a l’ocasió, amb una primera part de sar-
danes, una segona part de música per a cobla i una part
final amb una actuació conjunta de la Coral Cants i Rialles
i la Flama que interpretaran un parell de peces.

Durant l’acte es farà la tradicional rifa d'una panera de
Nadal i d'un pernil entre els socis encertants de la sopa de
lletres que han rebut a casa seva, on han de trobar els
cognoms dels 8 compositors de les sardanes que s’indi-
quen.

Com ja és habitual els socis de l'Agrupació Sardanista
tindran l'entrada gratuïta, en agraïment pel seu suport i
recolzament a la nostra entitat.
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C. Montseny, 39, bxos - Tel. i Fax 93 812 21 04
08504 Sant Julià de Vilatorta fmolas@osonanet.com

PRINCIPAT SERVEIS GERMANS JIMÉNEZ, S.L.
Comerç a l’engròs

de fruites
i verdures

Dolors Marsal

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

A la nostra oficina trobarà
l’assessorament que busca, amb expe-
riència i professionalitat demostrables.

93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC
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Aquest 2013 vàrem començar
amb una magnífic debut:
Quatre dones i el sol, de Jordi
Pere Cerdà. La previsió era
estrenar una comèdia abans
de finals d’any, que a hores
d’ara encara no sé si serà pos-
sible, per la dificultat dels assa-
jos quan surten tants personat-
ges. Entremig vam aprofitar les
vacances per assajar un acte
per la diada de l’11 de setem-
bre que posàrem a la disposi-
ció de l’Assemblea de Cata-
lunya Comarcal i de la qual
se’n va fer diverses representa-
cions, titulat El Fossar de les
Moreres, de Lluís Millà, adap-
tat per nosaltres mateixos a les
circumstàncies actuals. També
diferents grups teatrals de la
comarca han reposat enguany
les seves obres a casa nostra
amb molt d’èxit, i finalment
comptem amb la ja tradicional
posada en escena de Nadal en
Vers, en aquests moments
encara per decidir.

Ara que el llop ja ens ense-
nya els ullals, i el teatre català
ha patit una davallada del 30%
a causa de la pujada brutal
dels impostos, ara que de mica
en mica ens van escanyant per
la nostra pretensió de decidir el
nostre futur, ara que des de
dalt, començant a tancar tele-
visions públiques, per deficità-
ries, que a les escoles els dic-
ten un model lingüístic forà, per
la seva poca eficàcia, etc. Ara
volen promoure que els mitjans
de comunicació privats de
ELLOS, siguin els únics, i que
la incultura, l’estupidesa, la
mentida, el frau, la corrupció, i
la submissió siguin moda,
aquestes vergonyoses i infa-
mants campanyes de promou-
re la por a un poble, cansat
d’aguantar-los, ens ha d’enfor-
tir més que mai.

Mantenir al públic en la
mediocritat i la ignorància el

Vilatorta Teatre
Per l’art cap a la llibertat

faran més esclau del seu poder
despòtic. Apujant les universi-
tats i les taxes, volen que les
classes socials inferiors no hi
puguin accedir, sent més
pobres i mediocres possibles i
que el seu anivellament amb
les classes més riques cada
cop sigui més difícil, o impossi-
ble d’atrapar.

Doncs ara i des d’aquí hem
de fer-nos el propòsit que el
teatre amateur no pot decaure
per la seva condició de no
dependre d’un sou, que ara
més que mai tenim un seriós
compromís amb el nostre pú-
blic, no amb la societat, (d’això
ja se n’ocupen d’altres) però sí
amb aquells espectadors que
tenen la inquietud de gaudir

pensant, que no volen combre-
gar amb rodes de molí, i faran
amb l’ajuda de l’art un tot per la
seva execució.

Que aquest 2014 èpic que
se’ns acosta, sigui el principi de
la realització de la voluntat de
tot un poble, que ara mateix
només té la seva llengua, com
herència per la seva cohesió
davant de tots els infortunis.
Que aquesta llengua tant
important pel nostre treball, i la
nostra comunicació, sigui la
correcta sintonia de nosaltres
cap a vosaltres, només així
Vilatorta Teatre, estarà al servei
del seu país, i a l’hora, de tot
Catalunya.

Lluís Badosa, Director 

Bones 

Festes
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ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES
SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT

DE PROJECTES i PROTOTIPUS 
ACABATS EN PINTURA EPOXI

S.A.V. SERRALLERIA i ALUMINI VILARÓ, S.L.
C. Indústria, 11-13 • Pol. Ind. “La Quintana”

- Tel. 93 888 81 78 - Fax 93 888 73 57
08504 Sant Julià de Vilatorta (Barcelona)

www: info@savvilaro.com

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

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

VIC (Osona)

• Ortodòncia • Implants dentals
• Odontologia general • Cirurgia bucal
• Pròtesi dental • Estètica
• Periodòncia

Dilluns de 10 a 2/4 de 2 i
de 3 a 9 de la tarda

Divendres de 3 a 9 del vespre.

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

BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA
42

REV. 67:Maquetación 1  02/12/13  08:46  Página 40



43

en
ti
ta

ts

Activitats de la coral durant el darrer any
31 de març: Missa de Pasqua, a la parròquia de Sant Julià.
1 d’abril: Aplec de Puig-l’agulla, dins del santuari. (a causa de la pluja)
7 d’abril: 36è Aplec Caramellaire.
14 d’abril: Estrena de l'Himne del CF Sant Julià.
28 de setembre: Participació en la 1a Fira d’Entitats.

Nadal 2013
8   de desembre: Missa Puríssima, a la parròquia de Sant Julià.
15 de desembre: Concert de Nadal de l’Agrupació Sardanísta.
25 de desembre: Missa de Nadal, a la parròquia de Sant Julià.
29 de desembre: Concert de Nadal al Saló Catalunya.

Coral Cants i Rialles
Volem créixer
Com ja dèiem, per a comple-
tar el grup, i per assolir un
millor nivell ens manquen bai-
xos i tenors.  Si vols passar-
t’ho bé amb nosaltres i t’agra-
da la música, contacta per
facebook, o la  Carme “del
Bar Nuria”, i/o el mestre David
Rodríguez.

Nadal 2013
Enguany  disposem de parti-
cipacions de la grossa de cap
d'any de la Loteria de Cata-
lunya. Hi juguem poca quanti-
tat per la seva limitació de
sèries, però som la primera
entitat del poble que juga a la
"nostra”.

Us desitgem un Bon Nadal
i un 2014 amb salut i dret
a decidir el nostre futur
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ASSESSORAMENT EMPRESARIAL:
Fiscal - Comptable - Laboral - Assegurances

ASSESSORAMENT PARTICULAR:
Atur - Jubilacions - Invalidesa - Estrangeria

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

nstal.lacions Rosell S.L.

C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS
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“D’un moble vell,

en fa un arbre”

www.fusteriaboixeda.com

93 888 71 51

INSTAL·LACIONS

MANTENIMENT
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Hola a tothom una altra vega-
da. Sóc en Marc, el Geganter!
Us vull explicar un munt de
coses noves. És que amb els
gegants no parem mai!

Els pares m’han dit que el
primer que he de fer és donar
les gràcies a tota la gent del
poble, perquè es veu que en
Pàmfil i l’Elisenda s’estan fent
grans; (encara que jo trobo que
ja ho són molt de grans!), però
no grans d’alçada, sinó d’edat
La mama m’explica que quants
més anys es compleixen, més
quilos de pes s’agafen (per
això jo cada vegada peso més,
gairebé 14 quilos!) i als gegants
els passa el mateix. Però es
veu que als nostres gegants els
agrada massa la coca i la xo-
colata i s’han engreixat massa,
i ara no hi ha gaire gent que els
pugui portar. Només els forçuts
de veritat, com els de la colla
gegantera: Doncs al final els
posem a règim! Que vol dir que
els portaran a un lloc on els tin-
dran uns mesos i els aprimaran
molts quilos perquè estiguin
molt i molt guapos quan facin
els 30 anys, i així més gent del
poble els pugui portar. 

Per fer aquest règim, es veu
que necessitem molts diners,
perquè com diu la iaia, aques-
tes coses només les poden fer
els famosos i els rics.

I com que els nostres ge-
gants són famosos però de rics
no gaire vam demanar ajuda a
tothom que coneixem a través
d’un lloc que es diu Verkami i
hem aconseguit els diners, per
enviar a en Pàmfil i l’Elisenda a
un balneari de gegants!

Així que com dèiem al prin-
cipi: Moltes gràcies Sant Julià i
Vilalleons!

Per acomiadar els gegants
abans que marxessin els vam
fer una festa el dia 30 de no-
vembre. Ens ho vam passar
molt bé  i també vam acabar

Colla Gegantera
Els Gegants es fan grans

de recollir uns calerons per pre-
parar-los la festa sorpresa dels
seus 30 anys.

El 10 de maig els farem una
festa d’aniversari i de benvin-
guda i hem convidat a molts
amics (uns 60 gegants em
sembla....) però no els hem
convidat a dormir perquè al
meu llit no hi poden dormir tots.

Així que vindran a passar el
dia, i també ballaran i portaran

uns inflables perquè hi puguem
saltar... Vaja una festa d’aniver-
sari com cal!

Espero que ens veurem a
totes les festes que preparem i
que participeu a donar la ben-
vinguda als nostres gegants.

Bones Festes 
de Nadal

Colla gegantera
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Avinguda Montserrat, 31 baixos
Tel. 93 888 81 02

SANT JULIÀ DE VILATORTA

Centre Dental
Sant Julià

SERRALLERIA TORRENTS
torrentsserralleria@hotmail.com
Carrer de la Indústria, 25
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 71 86

Bon Nadal

i

millor 2014

OFERTA ESPECIAL
20% DE DESCOMPTE EN
PROTESIS AMOBIBLES
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Tot allò que anem fent

Des de l’última revista Vila-
torta que va sortir per la Festa
Major fins la present, ha pas-
sat el temps i hem fet moltes
coses que ara us volem expli-
car.

A Jali, durant l’estiu, hi van
anar 10 voluntaris que van
realitzar molta feina. A tots els
donem les gràcies per la feina
feta, com per exemple per
haver ajudat a moblar l’escola
aràbiga amb taules, bancs i
estanteries per a les classes.
També per haver plantat arbres
fruiters i haver pintat el centre
comunitari de Jali que li feia
molta falta.

Les dones de Jali han
començat el projecte de sabó.
Ja n’han venut uns quants i
han començat a tenir algun
benefici. A la foto podeu veure
com l’estan elaborant. També
l’associació va invertir diners
en comprar 7 cabres que van
ser revenudes per la festa del
xai, el tobaski. Els diners gua-
nyats es reinvertiran en nous
projectes. 

I a Sant Julià també hem
tingut molta activitat. Després
de l’èxit de l’activitat dels
“Tastets i contes del món”

que vam organitzar per la
Festa Major, vam ser presents
a la primera fira d’entitats de
Sant Julià. Durant tot el dia
vam aconseguir vendre 163
paquets d’arròs (163 euros)
que van ser lliurats als serveis
socials de l’Ajuntament per
comprar aliments per les per-
sones amb més necessitats
del poble. A la tarda vam
endolcir la fira amb una bona
xocolatada que ens va ajudar
a recaptar 245€ per l’associa-
ció. Gràcies a tots i a totes per
la col·laboració.

Seguirem tenint activitats
perquè durant el proper més

de gener realitzarem la xerra-
da - conferència anual i també
l’assemblea general de socis.
Ja us seguirem informant.

Aprofitem per felicitar a la
Colla Gegantera per haver
aconseguit un dels seus prin-
cipals objectius: fer possible
el projecte de Verkami. Feli-
citats Geganters!
Tota la informació de l’asso-
ciació es pot trobar al blog: 
http://abarakabake.blogs-
pot.com.es/

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta – Jali
(abarakabake@gmail.com).  

Carrer de Núria, 12 Tel. 93 888 77 51
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Rambla Hospital, 30 Tel. 93 885 17 09 VIC

Carrer de Santiago Ramon i Cajal, 50
Pol. Ind. Mas d’en Prat (Darrere el Decathlon)
Tel. 93 886 97 51 VIC
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Associació Familiar

Acapte de l’associació d’Osona contra el Càncer

Com tots ja sabeu  en la passada assemblea
general es va acordar que el relleu de la junta
directiva de l’entitat es fes per ordre de llista,
tenint en compte les capacitats de cada persona
per assumir la tasca. Es planteja que les persones
que estiguin a la junta hi tinguin una permanència
de 4 anys, els dos primers amb la junta sortint i els
dos següents amb la junta entrant, així la rotació
de la junta queda garantida i no suposa cap càrre-
ga per ningú. 

Com a resultat d’aquest acord el passat 8 de
novembre es va celebrar una junta general extra-
ordinària per presentar i formalitzar el relleu de la
junta directiva.

L’assemblea la va obrir en Jordi Johé que en
acabar la seva intervenció va ser ovacionat en
reconeixement de la seva llarga,  intensa i produc-
tiva dedicació a l’entitat, acte seguit es va passar
a l’únic punt de l’ordre del dia que era sotmetre el
relleu de la junta a l’aprovació dels associats, cosa
que es va produir per unanimitat.

La junta directiva a dia d’avui queda de la segü-
ent manera:
President: Josep Maria Molist
Secretari: Josep Maria Galobardes
Tresorer: Pere Sala
Vocals: Jordi Jené i Àlex Barra

La junta sortint  volem agrair la bona predispo-
sició i col·laboració del membres entrants, ja que
en tot moment ho han fet tot amb una actitud
positiva i els desitgem el millor en el seu mandat.

La Junta

L’Associació Osona contra el Càncer de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons agraïm les vostres
aportacions i us fem saber que la quantitat
recollida de l’acapte d’enguany ha estat la
següent:

Els Tupinots
ens solidaritzem
Aquest any al Tupibingo del 26 de
desembre tindrem dues novetats: la but-
lleta solidària i la recollida d’aliments.
D’una banda, estrenem la butlleta solidà-
ria que consistirà a destinar els dos euros
de la penúltima butlleta del bingo a l’as-
sociació d’Osona Contra el Càncer de
Sant Julià de Vilatorta. La idea va sorgir
després que des de la mateixa entitat
se’ns demanés a veure què podríem fer
per col·laborar-hi. Des dels Tupinots, vam
pensar que seria una bona idea fer una
butlleta solidària pel Tupibingo. Final-
ment, ho vam formalitzar el dia 26 de
setembre passat, a la primera fira d’enti-
tats que es va fer al poble.

D’altra banda, també recollirem ali-
ments per a l’associació Abaraka Bake a
l’entrada del Saló Catalunya i així conti-
nuar una de les tasques més importants
que porten a terme durant tot l’any. 

Per tant, esperem que vingueu amb
moltes ganes de col·laborar en un acte
on unirem les forces de tres entitats del
poble per portar a terme cadascuna de
les nostres tasques.

Consell de Joventut - Tupinots

Torneig local de 
botxes de Nadal
Els dies 15 i 22 de desembre de 2013, es
farà el torneig local de petanca per pare-
lles, a les pistes del recinte del pavelló
esportiu municipal, començarà a les 9 del
matí. El preu de la inscripció és de 5
euros per participant i teniu fins el dia 12
de desembre per inscriure-us a l’ajunta-
ment.

Botxaires de Sant Julià
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Propines Cal Teixidor de Vilalleons 89,18 €
Vilalleons 235,47 €
Sant Julià de Vilatorta 2.356,85 €
Fira d’Entitats 90,00 €
Total 2.771,50 €
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amb campions i subcampions
en diferents categories:
“Versat” (campions de la cate-
goria Sènior masculí no fede-
rat A), “Vaka T’Estrelles” (sub-
campions Sènior masculí ve-
terans), FDV (campions sots-
21 masculí), Argans i Wailers
Elles (campiones i subcampio-
nes Sènior femení no federat) i
el PM Vilatorta (subcampions
de Pre-minibàsquet).

Us animem, un cop més, a
participar com a jugador,
voluntari o públic a la propera
edició, que celebrarem el 30è
Aniversari. No us ho podeu
perdre!!

Joan Aragó
Cap de Premsa del Torneig 50
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Per primer cop el Torneig de
Sant Julià no es jugarà l’últim
cap de setmana d’agost.
Després de valorar els aspec-
tes positius i negatius del
canvi l’organització, d’acord
amb l’Ajuntament, el BBVA la
Federació Catalana de Bàs-
quet i el Col·legi d’Àrbitres, ha
pres la decisió de realitzar el
canvi. 

Els principals motius són:
- Tots els equips ja han co-
mençat a entrenar. Fins ara,
molt equips no hi participa-
ven perquè molts dels seus
jugadors estaven encara de
vacances. D’aquesta manera
s’espera un increment en el
nombre de participants.
- En moltes edicions del Tor-
neig, els equips ACB conti-
nuaven de vacances, i per
jugar a Sant Julià ho havien
de fer en dates posteriors a
les del Torneig.

Pel que fa al darrer torneig
hem de destacar que per pri-
mera vegada Esport3 ha
retransmès en directe un dels
partits d’exhibició, el Barça-
Penya. Aquest partit va tenir
entrada gratuïta, seguint amb
la línia habitual de no fer
pagar per les activitats com-
plementàries. Aquest partit va
tenir un gran èxit de públic,
es van haver de tancar portes
perquè el pavelló estava
completament ple. Gràcies a
les grades supletòries vam
arribar a ser 1.100 persones.

Una altra de les novetats
va ser el recapte d’aliments
per a “Cáritas“, en l’activitat
denominada “Fes la teva cis-
tella”, en la que es van recollir
418 Kg d’aliments.

Enguany vam poder gaudir
amb els dos partits jugats
pels americans del Saint
John’s University, contra el
Prat Joventut i el Bruixa d’Or
Manresa.

Per primer cop es va realit-
zar un taller de Taping, i vam
poder relaxar-nos en la zona
“Time  Out”. Van tenir continu-
ïtat activitats com la “Taula
rodona medicina i bàsquet” i
els clàssics “Clínic per entre-
nadors” i els concursos de tri-
ples i d’esmaixades. Tampoc
van faltar-hi el carrilet, el glo-
bus captiu, els inflables i els
jocs infantils. També es va
recuperar la gimcana feta pels
carrers de Sant Julià.

El campió de la categoria
Sènior masculina va ser, per
tercer any consecutiu, el CB
Quart. El Santa Rosa de Lima
va guanyar la Sènior femeni-
na. Pel que fa als participants
vilatortins, hem de destacar
que van fer un molt bon paper,

El 30è torneig BBVA de bàsquet de Sant Julià es
disputarà el primer cap de setmana de setembre
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El dia 28 de setembre

vàrem participar a la Fira d’en-
titats de Sant Julià que va
organitzar per primer cop el
poble juntament amb altres
entitats que es volen mostrar,
donar a conèixer i difondre les
seves activitats. 

Finalment, hem de comen-
tar-vos que ens trobareu cada
dijous i divendres al pavelló i
que, si esteu interessats a
provar-ho, us animem que vin-
gueu.

El Club de Patinatge ha ence-
tat la tercera temporada
(2013-2014) el passat 13 de
setembre al pavelló municipal
mantenint els dos grups de
patinadores (grans i petites)
amb una nova entrenadora,
Judit Batriu, i amb la col·labo-
ració de les dues monitores
de suport, la Irene Vilaró i la
Mireia García, que continuen
la seva tasca des dels anys
anteriors.

El 13 de juliol passat,dins
els actes de la Festa Major de
Sant Julià, es va dur a terme
el Segon Festival de
Patinatge amb un alt èxit de
participació; hi varen assistir
6 clubs de patinatge de la
comarca: APA Folgueroles,
Esports Gurb, CP Manlleu,
CPA Roda, CP Lloriana i CP
Voltregà, juntament amb el
nostre. Només va tenir al final
un petit punt de nostàlgia, ja
que vàrem acomiadar l’entre-
nadora fundadora del club,
Montse Morera.

Volem mostrar el nostre
agraïment a l’Ajuntament, ja
que podem disposar de dos
dies de pista a la setmana per
poder entrenar els dos grups
de patinatge. Som conscients
del gran esforç, a causa que
hi ha moltes entitats arrelades
a Sant Julià que fa més
temps que utilitzen el pavelló,

però, com a club jove que vol
anar creixent i es vol anar con-
solidant, teníem aquesta ne-
cessitat i, sense el seu suport,
no podríem haver començat
nova temporada amb tant d’è-
xit de participació. Actualment
poden entrenar el grup de les
petites el dijous de 2/4 de 6 a
les 7, i el grup de les grans el
divendres d’1/4 de 6 a 1/4 de
8. L’any anterior havíem de
compartir pista els divendres
amb un grup d’una trentena
de nenes, de les quals la mei-
tat eren d’iniciació, era molt
difícil i molt angoixant l’entre-
nament de totes alhora, tant
per a les monitores com per a
les patinadores.  Així, doncs,
moltes gràcies!

Club de Patinatge Artístic
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Ciclocross
En el moment que tingueu el
Vilatora a les mans, estarà a
punt de realitzar-se el Ciclocross
Ciutat de Vic, corresponen a la
Copa Catalana de Ciclocross en
la categoria 1.33.2 RFEC.  La
prova es durà a terme el dia  29
de desembre a partir de les 10
del matí.

L’organització d’aquest ciclo-
cross es fa en col·laboració
entre el Club Ciclista Calma i la
Unió Ciclista de Vic i el lloc on es
realitza és l’espai de zona verda
que hi ha entre l’IES Vic i les pis-
tes d’atletisme. El lloc és ideal
tant pels organitzadors, l’espai
és gran i pràcticament només es
necessita marcar el circuït,  pels
corredors ja que es troben amb
tot tipus de terreny i també pels
espectadors ja que poden segu-
ir bona part del circuït des de
qualsevol lloc.

El fet de puntuar pel campio-
nat estatal de ciclocross tindrà
més al·licient i la participació es
preveu més gran. Quedeu tots
convidats a disfrutar d’aquest
esdeveniment esportiu.

Amb l’arribada de l’hivern el món de la bicicleta entra en una
mena d’ensopiment que només els més agosarats s’atrevei-
xen a treure’s de sobre. Aquest estat és inherent a aquesta
època de l’any, les baixes temperatures es poden allargar fins
ben entrat el matí, les boires ens deixen glaçats i amb les ulle-
res plenes de gotes minúscules i les poques  hores de llum de
les tardes fan que la prudència ens faci tornar aviat cap a
casa. Aquest any però, el temps ens ha acompanyat per
poder continuar pedalant i gaudint de la nostra afició amb un
temps agradable fins ben entrat el mes de novembre. 

En el moment d’entregar aquest escrit encara ens hem cre-
uat amb molts ciclistes per la carretera i segur que les bestio-
les que habiten les Guilleries han vist passar molts ciclistes
amb la bicicleta de muntanya pels camins i corriols.

La junta del Club no es deixa encomanar d’aquest ensopi-
ment i continua amb la seva labor de gestió del club i la pre-
paració dels actes que vindran els propers mesos dels quals
us en fem una explicació així com del que hem fet des del dar-
rer Vilatorta.

III sortida social
El 13 d’octubre passat vam fer la III Sortida social del club
amb una participació de 42 ciclistes repartits entre carretera i
muntanya. És l’únic dia de l’any que solem coincidir tanta
colla ja que normalment les sortides es fan amb grups més
reduïts, per edats i amistats. Amb aquest nombre de partici-
pants hem batut el rècord de participació de les dues edicions
anteriors i esperem que continuï així. Es van fer diferents
recorreguts i concentració final a Vilanova de Sau on espera-
va la taula per l’esmorzar i una estona de tertúlia amb tota la
colla.
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les llicències 
federatives
Ja hem esmentat en altres
ocasions que el club posa a
disposició de tots els aficio-
nats a la bicicleta el servei de
gestió de la llicència ciclista
de la Federació Catalana de
Ciclisme. Des de la nostra
web es pot fer la sol·licitud i
el pagament. El club s’encar-
rega de fer-la arribar de la
manera més còmode per
tots, en ma o bé per correu.
A partir de l’1 de gener ja es
poden sol·licitar.

Per les persones que
practiquen amb assiduïtat el
ciclisme és recomanable te-
nir aquesta llicència, que in-
corpora una assegurança
d’assistència  mèdica en cas
d’accident i també una de
responsabilitat civil pels danys
que es puguin ocasionar,
encara que normalment el
que rep és el ciclista, també
pot ser el responsable d’al-
gun accident. Si és participa
en marxes cicloturistes o bé
de muntanya, l’assegurança
que exigeix l’organització ja
la cobreix la llicència.

Per saber el preu de la lli-
cència i les cobertures de
l’assegurança, podeu con-
sultar en la nostra web o bé
directament a la web de la
federació www.ciclisme.cat .
10a BTT Les Guilleries

Ja hem fixat data per la
BTT Les Guilleries del 2014,
serà el 8 de Juny. Ja s’està
perfilant per quins paratges
de les Guilleries es passarà i
segur que una vegada més
els amants d’aquesta disci-
plina esportiva disfrutaran de
valent. A mesura que s’acos-
ti la data anirem informant en
la web de tot el que sigui
d’interès.

Seguiu  l’actualitat del
club des del Facebook i a la
web  www.cccalma.cat 

La primera edició del torneig de pàdel del Club Tennis Sant
Julià de Vilatorta es va disputar entre el 21 i el 28 de juliol, din-
tre dels actes de la Festa Major. Es pot dir que per ser la
primera edició va ser un èxit, tant per la participació com pel
bon nivell dels partits que es van disputar. 
En disposar d’una sola pista la inscripció estava limitada a 16
parelles. Es van fer quatre grups, on es classificaven els dos
primers de cada grup. La fase de grups es va jugar entre els
dies 21 i 26. El dissabte 27 es van disputar el quarts de final,
el diumenge 28 les semifinals i la final.
Els semifinalistes van ser Roger Cortina, Xevi Escolà, Joan
Godayol i Abel Pérez. Els finalistes Carles Carceller i Lluis
Codinachs. I els campions Jesús Molina i Julià Garrote.
Desde la junta del Club Tennis Sant Julià volem agrair la par-
ticipació de tots els jugadors del torneig, i al públic que va
assistir als partits de la fase final.

Abel Pérez

1r Torneig pàdel Festa Major 

Pilots vilatortins al Ral·li Osona

Els pilots de Sant Julià Jordi Tió i Jordi Puigbò van participar el
6 de juliol passat al Ralli Osona. Tots dos van competir en la
categoria Open del Campionat de Catalunya, que consisteix a
fer la meitat dels trams previstos a la cursa. A les 11 del matí
van sortir del Parc tancat de Vic, a la zona de l'Estació, Jordi
Tió al volant d'un AX Grup A i Jordi Puigbò amb un Peugeot
205 Ralli. Malauradament, tots dos pilots van abandonar la
cursa després del primer tram. Mentre que Jordi Tió va poder
acabar el tram, Puigbò no va completar aquesta primera espe-
cial, en una jornada marcada pels abandonaments dels cotxes
d'aquesta categoria. Tots dos pilots van participar el mes de
febrer passat al Ralli Esprint Sant Julià, van acabar primers i
segons de la classe XA, demostrant el coneixement de les car-
reteres més properes al municipi.
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

VINE A CONÈIXER EL NOU CENTRE D’ESTÈTICA

Quiromassatge, reflexologia, tractaments facials
i corporals, depilacions, solàrium, manicura i

pedicura, ungles de gel, Shellac

Tot en bellesa i tractaments

Telèfon: 93 888 83 70 - 08504 Sant Julià de Vilatorta
Carrer de Núria, 1 (davant el Bar Catalunya)
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Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15
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Un  setembre més vam tornar
a obrir les portes de l’escola
amb moltes ganes de treballar
i de viure noves experiències
amb tots els nens i les nenes.

Com cada any per mantenir
la il·lusió dels nens, cada aula
té la seva  mascota, i cada cap
de setmana se l’emporta a
casa un nen/a per poder-hi
jugar. La classe dels Estels (0 a
1 any) tenen la baldufa, una
simpàtica ratolina. La classe
de la Pluja (1 a 2 anys) la Neli
una cocodrila aventurera. I
finalment la classe dels Sols (2
a 3 anys) en Puff, un drac
màgic, que acompanyarà els
nens i les nenes a través d’un
con-te que ja estan creant els
pares juntament amb els seus
fills amb la seva imaginació al
llarg del curs.

A la Patuleia donem molta
importància a la participació
dels pares amb la Llar d’in-
fants, ja que, la participació de
les famílies al centre educatiu
propicia una comunicació més
estreta amb els fills i les filles i
una millor integració. Quan les
famílies prenen part en les acti-
vitats del centre i de la comuni-
tat educativa, els nens i les
nenes van més de gust a l’es-
cola i hi mostren més interès.

Per exemple una de les pri-
meres activitats que han col-
laborat, les famílies durant la
tardor, ha sigut en l’elaboració
dels panellets (la Jesmina i en
Fakebba, els pares de la Jara,
la Sena i la Lisa), com també,
el dia de la Castanya-da que
ens va venir a visitar la Cas-
tanyera (l’Anna Garcia, la iaia
de la Vinyet). 

A continuació amb la unitat
de programació dels trans-
ports, en Xevi el pare de
l’Enric ens ha portat la seva

moto, en Jordi el pare de la
Guida ens ha ensenyat la seva
furgoneta, entre d’altres.

I ara al desembre ens visi-
tarà l’Oncle Buscall, el mestre
tioner, que com cada any ens
portarà el tió a la Patuleia. 
Moltes gràcies a les famílies
que ja han vingut i animem a
què vinguin més famílies!!

Ei! No ens podem descui-
dar de les novetats d’aquest
any, la llar d’infants conjunta-
ment amb l’AMPA oferirà un
parell de xerrades informati-
ves obertes per a tot el poble.
La primera serà sobre con-

ducta i habilitats socials (re-
bequeries, conflictes, relació
amb els altres, conductes
agressives,...) i la segona xer-
rada sobre els hàbits (dificul-
tats en l’alimentació i el son,
l’inici del control d’esfínters,
no seguiment de les ruti-
nes,...). Més endavant us ani-
rem informant. 

Aquest any fem un lip-dub
“Jingle Rock a la Patuleia”
(youtube). Esperem que us
agradi!

Bones Festes i que els Reis
us portin moltes coses!

Llar d’infants 
Patuleia

REV. 67:Maquetación 1  02/12/13  08:46  Página 53



56

es
p
ai

 e
sc

o
le

s

Les tradicions Catalanes 
a l’escola Bellpuig
Tradició, tradicions són paraules que abasten
molts sentits; però el sentit que tothom els
reconeix és aquell que vol dir un costum que
ve d’abans. També és obvi que la continuïtat
dels valors d’un país depèn de la bona trans-
missió de les seves tradicions. Catalunya és
un cas concret i ben definit que explica la per-
sistència del país per la vivència de les seves
tradicions. L’escola Bellpuig veu en les tradi-
cions catalanes un element educatiu que pre-
senta les millors oportunitats per a la formació
dels nens i nenes i per a fomentar la relació del
poble amb l’escola. Per donar-hi impuls hem
triat “Les Tradicions Catalanes” com a tema
educatiu del curs 2013-2014. 

Aquest any com a novetat hem pogut esco-
llir el nom de la nostra classe sota el tema de les
tradicions. Nosaltres,  els més petits de l’escola
hem pogut triar el nom pensant amb les Festes
Majors, els de P3 el que més ens va agradar
van ser els gegants, ja veieu els més petits
volíem ser els més grans. Als de P4, volem ser
els capgrossos i els de P5,  els castellers.

Els de cicle Inicial havíem d’escollir un plat
dins la gastronomia catalana, vam demanar als
nens que amb l’ajuda dels pares, mares, avis…
pensessin plats tradicionals. Als de primer, que
som molt dolços, ens va agradar molt la crema
catalana i als de segon, que som molt atrevits,
ens vam arriscar amb els calçots.

Els de cicle mitjà vam portar diferents lle-
gendes catalanes. Les vam llegir tots junts a
classe  i ens vam fixar amb els personatges
que sortien de cada una: els timbalers, els
bandolers, les serpents... a tercer, per sorteig,
va sortir: els timbalers! Als de quart ens va
agradar molt la llegenda del Mariner de Sant
Pau. Tots volíem ser mariners!!

Els de cinquè de cicle superior vam triar la
tradicional peça de vestir de la barretina, “la
classe de les barretines”; una barretina vella
de temps però d’estètica duradora. El més
grans de 6è vam decidir anomenar-nos la
classe dels independents.

Un cop escollits els noms de les classes
tots ens posem a treballar sobre els noms fent
diferents treballs.

Si voleu, podeu fer aquesta sopa de lletres
amb els noms de les classes:
Gegants, Capgrossos, Castellers, Crema
catalana, Calçots, Timbalers, Mariners,
Barretines i Independents.

Escola Bellpuig
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El projecte Desendolla’t  ha consistit a eliminar
consums inútils no detectats (per exemple en
caps de setmana) ara localitzats gràcies a un
aparell de telemesura, en la millora dels hàbits
(apagar llums quan sortim de l’aula o identifi-
car quins interruptors  ha d’apagar la darrera
persona que surt i tanca l’escola al vespre),  en
optimitzar les hores de funcionament del siste-
ma de calefacció (tenint present que és un sis-
tema amb uns errors de construcció molt
greus), en invertir una mica per mirar que no
passi aire fred per sota les portes i tenir-les
aquestes sempre tancades a l’hivern,  i altres
pràctiques molt senzilles però alhora molt efi-
cients per tal d’optimitzar el consum.

De l’estalvi generat, l’Ajuntament transferirà
3.500 euros a l’escola per a despeses en
material i activitats didàctiques. I aquest curs
2013-2014 s’invertirà uns 5.000 euros més a la
mateixa escola en accions concretes d’estalvi
i eficiència energètica, proposades per
l’Agència Local de l’Energia,  per tal de millo-
rar en confort a les aules, sobretot en el siste-
ma de calefacció.

L’escola Bellpuig estalvia 16.000€ en 
energia gràcies al programa Desendolla’t
A principis del curs 2012-2013 l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta va signar un conveni de
col·laboració amb l’Agència Local de l’Energia del
Consell Comarcal d’Osona. L’objectiu era fer un
programa d’estalvi energètic anomenat Desen-
dolla’t que perseguia:
- un benefici mediambiental, en forma d’estalvi
energètic.
- un benefici econòmic, en forma d’estalvi de despesa
pública (penseu que el cost de tots els subministra-
ments de l’escola pública van a càrrec de l’Ajuntament)
- un benefici socioeducatiu, revertint al centre part
dels recursos estalviats.

Acabat el curs i havent fet una valoració del pro-
jecte, des de la regidoria d’educació us volem
expressar la nostra satisfacció pels resultats obtin-
guts (vegeu requadre).  L’èxit del programa és grà-
cies a la complicitat de totes les persones que es
mouen per l’escola: mestres, personal de neteja,
cuina, mestres de l’escola de música, etc,  i molt
especialment el conserge. 

L’estalvi està calculat comparant els resultats
d’aquest curs amb la mitjana de consum dels 3
cursos anteriors.

Resultats totals Projecte Desendolla’t Cost total (€/any)

Estalvi en consum elèctric (€/any) -3.838,41 €
Estalvi en consum calefacció (€/any) -12.209,91 €
Cost implementació del projecte 645,55 €
Total -15.402,84 €
Retorn a l'escola per a material didàctic 3.500 €

Consum total d’energia de l’Escola Bellpuig
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Hem començat un nou curs, com
sempre amb molta il·lusió i amb
ganes de fer coses. El setembre vam
realitzar l’Assamblea General on s’in-
formà als pares de tots els temes:
menjador, que com sempre comptem
amb l’immillorable servei de produc-
tes ecològics i de proximitat d’Eco-
menja. El projecte de reciclar llibres
que ja està molt ben consolidat i que
és tan necessari i efectiu i ens fa
estalviar uns bons diners cada curs
als pares. Les activitats extraesco-
lars, que tenen com a novetat aquest
curs la possibilitat de doblar anglès
(lúdic i acadèmic), Robòtica i
Packdart, que han tingut molt bona
acollida al final, entre d’altres que ja
s’oferien als altres cursos. Vam parlar,
també, de les festes que s’organitza-
rien aquest curs, i de la part de treso-
reria, on es van informar dels comp-
tes del curs passat. També es va
informar de cares noves que s’han
involucrat a l’AMPA, i que esperem
que n’hi hagi més durant el curs, i de
les que s’han donat de baixa, però
que sabem que els tenim en reserva
pel que faci falta. El nou president de
l’AMPA és en Jaume Aromí. 

Si voleu llegir més heu de saber:
• L’AMPA ha proporcionat a l’esco-
la dues pissarres digitals, material
psicomotriu per al gimnàs, i d’altres
elements ben útils.
• Que un grup de mares de l’esco-
la estan catalogant els llibres de la
biblioteca, i un altre grup de voluntà-
ries/voluntaris els estan folrant. Si us
animeu i teniu alguna estona a la
tarda us podeu adreçar a la direcció
de l’escola, que sereu molt ben rebu-
des/rebuts!
• Que ja tenim a la venda els calen-
daris d’aquest curs, amb totes les
fotos dels grups-classe, preciós!
• Que vam celebrar la Castanyada
aquest octubre i com sempre alguns
pares de l’AMPA van venir a torrar
les castanyes (cada any en saben
més!).
• I que al tancament d’aquesta edi-
ció, ja haurem realitzat la caminada
de tardor, aquest any com a novetat
es recollien diners per la Marató de
TV3. 

Panellets intergeneracionals entre 
els nens de l’escola Bellpuig 
i els avis del Casal
El passat dia 29 d’octubre dimarts a la tarda va tenir
lloc un intercanvi generacional entre els nens de 7 i 8
anys de l’escola Bellpuig i els avis del Casal. Entre tots
van fer panellets i van torrar castanyes! Tothom s’ho
va passar d’allò més bé i per això es repetirà aquesta
experiència en altres ocasions.

L’Ajuntament signa un conveni amb
l’escola Bellpuig per assegurar el
pagament de les beques menjador
L’Ajuntament de Sant Julià ha signat un conveni amb
l’Escola Pública Bellpuig per avançar els diners de les
beques menjador que siguin atorgades als alumnes
de l’escola. D’aquesta manera, l’escola no haurà d’as-
sumir aquests diners mentre es demori el pagament
de la Generalitat.
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La Mare de Déu del Roser
El divendres 18 de novembre, vàrem commemorar la
Festa de la Patrona del col.legi. Es va fer una ofrena flo-
ral a la Mare de Déu i posteriorment la tradicional xoco-
latada per a petits i grans, seguida d’ activitats pròpies
de la festa.

La festa dels avis
Finalment a la tarda del dia 18, després d’haver estat
ajornada per motius meteorològics, es va poder celebrar
la Diada de les àvies i dels avis dels nostres alumnes, en
reconeixement a la seva tasca educativa. 

L’ edició d’enguany és la que ha gaudit de més parti-
cipació ja que hi havia 270 persones.  

L’acte va començar a la Capella amb un concert en el
qual participà en Pep Serdà (professor de Música de
l’escola) amb la interpretació d’una peça musical.
Posteriorment els alumnes, dels diferents cursos, dirigits
per l’Agnès Verdaguer van obsequiar a les àvies i els avis
interpretant  cançons  com “La cançó de la felicitat”,
“Tots els nens del meu carrer”, “El monstre de Banyoles”,
“Torna, torna, Serrallonga”, “Fil de llum”, “Escolta-ho en
el vent”… per acabar amb els Goigs de la Mare de Déu.
Va ser un acte molt emotiu. 
Com ja és tradició, els avis i les àvies de menys i més
edat, van ser obsequiats amb un bastó i un foulard. Els
agraciats van ser:

En Josep A. Ruiz Valverde  i la Lurdes Rodríguez Prat,
(avis més joves); Josep Serra Colomer i la Montserrat
Tort Roca (avis més grans). 

L’acte va cloure amb el berenar de germanor que el
Patronat va voler oferir als avis i les àvies. Esperem tor-
nar a trobar-nos l’any que ve!

Visita a la pastisseria Crossandra
Alumnes de 1r i 2n d’ E. Primària van anar a la pastisse-
ria Crossandra per veure l’elaboració de panellets de ben
a prop. Els va agradar moltíssim i els volen donar les grà-
cies per la seva amabilitat. 

La ruta dels molins
Els alumnes de 5è i 6è, van anar a fer la ruta de les 7
Fonts. Van fer fotografies que aprofitaren per acompa-
nyar textos de poemes de Joana Raspall. Posterior-ment
a l’aula, els van musicar i  enviar a l’ escola Vidal Portela
(gallega), escola amb la qual des de fa anys intercanviem
informació.

El mercat dels dijous de Sant Julià
Tots els nens de P3, P4 i P5, el mes d’ octubre passat,
van adreçar-se al mercat de Sant Julià per conèixer els
fruits de tardor (magranes, codonys, castanyes ...) . Va
ser una sortida molt motivadora i van passar-ho d’allò
més bé. 

Col·legi el Roser
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Polígon La Quintana
Carrer del Comerç, 17c
Tel.: 93 888 73 09

SANT JULIÀ DE VILATORTA

A. MOLERO / LLUÍS TIÓ
Reparació i

venda d’automòbils

LA BOTIGA DEL BAR JOAN
TENIM UNA MICA DE TOT I NO GAIRE DE RES
Drogueria, ferreteria, jardineria, flors naturals,
menjar i complements per a mascotes, pro-
ductes per les hortes, ba”ç”ar, regals, joguines,
complements pel calçat, reparació de calçat,
còpies de claus, bastons, pesca, platja, plastifi-
cació de cartells i carnets, etc…. 
Estem a la vostra disposició per a suggeri-
ments i consultes.

Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 22
Tel. 679 81 61 22 - Sant Julià de Vilatorta

Especialitats:
ENTREPANS

TAPES VARIADES

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta

Joan Morera Vilamala

C. Jesús, 8
Tels. 93 812 24 13 - 689 92 24 74
SANT JULIÀ DE VILATORTA

FUSTERIA
MORERA

Ausa
gel s.l.

Av. Ntra. Sra. de Montserrat, 34 B
Tel. 93 888 70 90 - Fax 93 888 81 36
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Aliments congelats
Distribuïdors de: - Gelats

- Congelats
- Postres
- Marisc viu

60

Entrem a cada casa

Anuncia’t
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Jeroglífic
Gent de Barcelona

Sudokus

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6 per
a iniciats

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Casol de Puigcastellet
ca, sol, de, puig, castellet

HORITZONTALS: 1.- El proper Estat d’Europa.
Les persones a les que tenim odi. 2.- En aquest
moment. Noia d’aquesta comarca. Vall fluvial galle-
ga una mica profunda i envaïda per la mar. 3.-
Fareu una rialla. Ària petita. Símbol del Clor. 4.- Riu
de Suïssa. Rals valencians. Matrícula de Tarra-
gona. 5.- Nitrogen. Un koala que ha pedut un quilo.
Aliment fet de la farina de blat. Símbol del Luteci.
Agència Catalana de l’Aigua. 6.- Adverbi que signi-
fica igualment. Àvia repetida. Les dues primeres
vocals. La més famosa de les liliàcies. 7.- Posta del
sol. Poden ser oberts o tancats. Sencer. 8.- Iniciarà
un expedient administratiu. Conec. Islàndia. Antiga
ciutat de Mesopotàmia. 9.- Símbol del Neó. La pri-
mera esposa de Jacob. La capa gasosa que ens
permet respirar. 10.- Espanya. Nom masculí de
persona pamplonès. Instrument. Arran. 11.- Bany
de vapor. Nucli que conforma el nostre municipi.    

VERTICALS: 1.- Moixaines. 2.- Melodia per ser
cantada en una òpera. Afecció de la pell. Primera
de les vocals. 3.- Persona entesa en tauromaquia.
Primera part del nom d’un dels dolents xinesos
més famosos. 4.- La vitamina que ens permet tenir
unes dents sanes. Tornen a eximir algú d’una pena.
5.- La tristement famosa Ley Orgánica de Educa-
ción. Article francès. Una planta de la família de les
gramínies. 6.- Quan algú presta diners amb inte-
ressos desproporcionats. Coure. 7.- Negació.
Preposició de lloc. Cultura precolombina peruana.
Quatre romans. 8.- On estaven situats els trams
701 i 702 de la Via Catalana, al revés. Àrea. Un
romà tot sol. 9.- Formada només d’aire. Un astre
que brilla al firmament amb llum pròpia. 10.- El
principal dels rius d’Egipte. Quan disminueixen els
glòbuls vermells en la sang. 11.- Ocell petit. Or-
ganització No Lucrativa. 12.- Poseu una data.
Planta semblant a l’atzavara. 13.- Símbol de l’Indi.
Símbol de l’Astat. La primera lletra de l’abecedari.
Sant Francisco. Est. 14.- Símbol de l’Argó. Saltiró.
Expedient de Regulació d’Ocupació. 15.- Acom-
panya al Tac. Acabaran. 16.- Fes un bot. Prefix que
significa “a través”.

Encreuat

Entreteniments. Marc Costa

Encreuat
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Sumari
2. Editorial

Un poble que no para
3. Casa de la vila
10. Poble
17. Espai obert

Concurs: Què saps del
futbol a Sant Julià.
Vilatortins en xarxa

21. Entrevista:
Alfred Verdaguer,
nou propietari de la farmàcia

23. Personatges:
Maria Menció,
la Mari de Ca la Manyana

26. 5a edició de la Fira del Tupí
28. Punt Jove Tortí informa
31. Vilatorta per la

Independència
34. Especial Festa Major 2013

Rebufaplanetes
Quim Vila
Pregó
Visites guiades
Programa de la Festa Major
Apunts de la Festa

39. El poble opina
41. Espai llibres

Presentació del llibre
"Sant Llorenç del Munt.
Catàleg arqueològic"
Presentació del llibre
"Manuscrit 1640. El mestre
pintor de Sant Julià
de Vilatorta

45. Entitats
Agrupació Sardanista
Abaraka Bake 
Colla Gegantera
Terra de Tupinots

53. Esports
29è Torneig BBVA de Bàsquet
Club de Futbol Sant Julià
Club de Patinatge Artístic
Club Esportiu Vilatorta
Sots 25 Femení
Club Ciclista Calma
Copa d'Osona de Trial
Roger Puigbò, incansable
Club de Tennis Sant Julià 

62. Espai escoles
Llar d’infants Patuleia
Escola de Música
Escola Bellpuig
AMPA Bellpuig
Col·legi del Roser

68. En vilatortí
69. Entreteniments
71. Festa Major Vilalleons

Sospeseu aquesta revista. Pesa bastant. La Vilatorta
que teniu a les mans conté molta informació. Tot i
que el gruix no fa la cosa, sempre he pensat que un
poble que s’explica és que en té moltes per explicar.
Que està molt viu. Que no para.
I Sant Julià no para. No em refereixo només a les

notícies que puguin venir del propi Ajuntament.
Permeteu-me fer una referència al nostre teixit
econòmic: tenim negocis que es renoven. I, en
aquests temps complicats, es renoven per la pers-
pectiva de millorar, d’anar a més. En aquest número
n’hi trobareu uns quants: nova farmàcia, nou servei
de taxi, nova granja-pastisseria, entre altres. Volem
ser un poble complet, i el nostre teixit comercial és
molt important. No només perquè omple els nostres
carrers de vida. Ens dóna uns serveis que un poble
com el nostre ha de tenir per una mínima autosufi-
ciència.
I, a més, sovint una botiga en porta una altra. Estic

segur que tot aquest moviment ha d’augmentar l’ús
que els vilatans fem dels nostres comerços.
Com deia, aquesta revista pesant no és fruit de la

casualitat. Hi constatem les entitats fent múltiples
actes, iniciatives de tipus personal que es volen
explicar al poble o fins i tot entrevistes a peu de
carrer. I aquesta energia que traspua tota la revista,
segur que també s’encomana. I res millor per conta-
giar energia que l’arribada de la nostra Festa major.
Una Festa major, com sempre, farcida d’actes.

Actes per tots els gustos i públics, molts d’ells ende-
gats gràcies a la inestimable col·laboració de les
entitats del municipi. Elles són les responsables d’un
programa de Festa major cada cop més atapeït. Hi
tenim els clàssics, com el sopar popular o l’“I tu què
fas”. I també novetats, com la cursa ciclista o la con-
solidació del “Vilatorta pam a pam”, el joc per saber
qui sap més coses de Sant Julià i de Vilalleons.
Al principi d’aquestes línies parlàvem d’informa-

ció, de molta informació. Però tampoc no ens hi ata-
balem. I menys durant l’estiu, que ja ha costat prou
d’arribar. Fora atabalaments: gaudim dels vespres de
fresca, de les tertúlies amb la família o de l’aroma de
les flors que estan en l’esplendor del seu cicle.
Aquesta senzillesa ens fa rics.
Molt bona Festa major a tothom!

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta
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VilatortaVilatorta

Festa Major
de Vilalleons

El campaner Pere Verdaguer brandant
les campanes de l’església de Vilalleons,
el dia 10 de juny passat, en la celebració
del Dia de la Memòria.

Dijous 18 de juliol
- A 2/4 de 10 de la nit:

MONGETADA POPULAR
i actuació de l'humorista RAMON

Dijous, 15 d’agost
- A ¾ d’11 del matí: MISSA SOLEMNE
- A les 5 de la tarda: SARDANES

amb la cobla JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT
- A les 7 de la tarda:

HAVANERES amb el grup NORAI

Divendres, 16 d’agost
- A les 10 de la nit:

CONCERT DE GOSPEL amb LES IS MORE

Dissabte, 17 d’agost
- A les 10 de la nit: CINEMA A LA FRESCA 

amb la pel.lícula 007 Operación Skyfall

Diumenge, 18 d’agost
- A les 9 del matí: CONCURS DE BOTXES
- A les 6 de la tarda:

ANIMACIÓ INFANTIL
i SORTIDA DELS GEGANTS
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