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Editorial

Un poble que no para
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 perspectiva 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 autosuficiència.
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 contagiar 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 endegats 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 consolidació 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’informació, de molta informació. Però tampoc no ens hi atabalem. 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

En redacció el projecte de regeneració
urbana dels carrers del nucli històric
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
ha encarregat al gabinet d’arquitectura
“Garraux-Carrera arquitectes” l’elaboració del projecte de reforma del nucli
històric. L’encàrrec a aquesta empresa,
integrada per la vilatortina Mònica Carrera, és una aposta de l’Ajuntament per
als tècnics joves i de nova formació,
per tal de donar volada i creativitat a un
projecte que ha de suposar un canvi
significatiu en el nostre nucli històric.
Tot i que el cost econòmic del projecte
pot sofrir variacions durant l’elaboració,
es preveu que no superi els 36.000 €.
Paral·lelament, el passat mes de
juny Serveis Topogràfics Teixidor s’encarregà de l’aixecament topogràfic dels
carrers inclosos en el projecte –plaça
Major i carrers del Rector Roca, del
Pont, del Campanar i part del carrer de
Montseny. Aquests treballs han de servir precisament per l’elaboració del
projecte executiu de l’obra. Al tancament de l’edició d’aquesta revista estava previst que el dia 11 de juliol tingués
lloc una xerrada oberta als veïns per
presentar el primer esborrany del projecte.

Liquidació del pressupost del 2012
En Ple del 3 d’abril passat va aprovar la liquidació del
pressupost del 2012. El romanent de tresoreria final de
l’exercici ha estat de 45.772,04€, molt semblant al de
l’any 2011 que va ser de 46.417,14€. Així doncs, s’ha
aconseguit estabilitzar el romanent i frenar la davallada
dels últims anys on la tendència era anar a la baixa. A
més a més, cal explicar que per tal de complir els nous
controls d’estabilitat pressupostària imposats des del
Ministeri d’Hisenda, s’han imputat al pressupost del
2012 moltes de les despeses que habitualment s’haurien
aplicat al mes de gener del pressupost del 2013. Aquest
fet ha provocat que el romanent de tresoreria baixés a la
meitat del que s’havia estimat inicialment, però a la vegada ha permès partir d’una base reguladora més alta.
Partir d’una base reguladora més elevada significa que
ara, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, té una limitació menys estricte en el creixement de la despesa pel
pressupost del 2013 i del 2014. Si us interessa aquest
tema o senzillament voleu conèixer amb més detall el
pressupost municipal i com es gestiona, podeu demanar
hora de visita amb la regidora d’hisenda, Adelaida Costa,
a través de les oficines municipals.
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Catalogats els
quadres dels
concursos de pintura
L'Ajuntament disposa d'un patrimoni
pictòric excepcional de més de 160
quadres producte de les 22 edicions
del concurs de pintura ràpida que es
convoca anualment coincidint amb
l'Aplec Caramellaire. Tot aquest fons
s'ha catalogat i inventariat. Cada
quadre té un número de referència i
una fitxa on consta l'autor, les mides,
l'any del concurs i el guardó -si n'ha
obtingut-, així com una fotografia del
mateix quadre. Amb aquest treball
també s'ha catalogat els 13 quadres
que l'Ajuntament té com a fons
propi, d'autors i èpoques diverses.
Properament se’n distribuiran per
penjar-los en diversos equipaments
municipals que s'aniran canviant
periòdicament.
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Reciclar bé vol dir estalviar diners!
Com recordareu el mes de novembre passat es
va iniciar una campanya de informació i conscienciació sobre la necessitat de fer bé la selecció dels residus a casa, i després llençar-los al
contenidor adequat. A més de la informació
facilitada a la xerrada que es va fer a l’Aula de
Cultura, al butlletí digital Infovilatorta i en
aquesta mateixa revista, s’ha anat recordant
periòdicament el calendari de recollides dels
diferents productes.
També dins la mateixa campanya es va fer
una reubicació a la via pública dels contenidors, disminuint els punts de recollida però
fent-los més complets: ara gairebé tots tenen
els quatre contenidors possibles -orgànic, multiproducte, vidre i rebuig-.
Hem de dir que la campanya ha donat resultats positius. Ha augmentat la recollida de tots
els productes i per tant han disminuït les tones
de rebuig. Precisament aquest rebuig és el que
surt més car a la butxaca de tots els que vivim
a Sant Julià i Vilalleons, i el que surt més car pel
medi ambient. Podeu veure les gràfiques adjuntes a aquest article. Tot i així cal insistir en la
necessitat que la fracció de rebuig (RSU) no

35%
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passi del 35% del total recollit –el mes de maig
passat vam arribar gairebé al 50%-. Recordeu
el compromís de l’alcalde d’abaixar l’import del
rebut d’escombraries si arribàvem a aquest
percentatge, si el cost del servei de recollida de
residus s’abarateix també s’abaixarà el preu de
les escombraries que paguem tots els veïns.
Hem detectat que encara es llencen coses
en el contenidor equivocat, curiosament hi ha
famílies que després d’haver separat a casa el
multiproducte l’acaben dipositant al contenidor
verd (rebuig). També en aquest contenidor verd
es llencen petits electrodomèstics que es
poden reservar per recollir el dia indicat, fent
una trucada a l’Ajuntament. Mobles i electrodomèstics, a banda d’augmentar molt les tones
que portem a l’abocador -el pes ens marca el
preu a pagar pel servei de recollida- quan es
deixen a terra al costat del contenidors representen un perill i contribueixen a malmetre la
imatge del nostre poble. I ja no parlem de quan
es llencen mobles i trastos al bosc!
Us animem a seguir treballant per fer una
millor recollida dels residus, tots hi sortirem
guanyant!
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Les piscines municipals estrenen
nou sistema de depuració
El 22 de juny passat es va inaugurar la temporada de banys a les piscines municipals, després
de la completa remodelació del sistema de
depuració de l’aigua, que a partir d’ara funcionarà amb electròlisi salina. Les obres han consistit
en la construcció d'una nova sala tècnica a peu
pla i amb accés directe des del carrer, que substitueix les antigues instal·lacions subterrànies
que hi havia al costat de la piscina gran i que
tenien greus deficiències en seguretat. El sistema d'electròlisi salina evita l'ús de clor directe i
és molt millor per als banyistes i suposa un
estalvi en el manteniment de l'aigua. Les obres
es van adjudicar per procediment negociat, per
un import de 115.648,69 € més IVA, a l'empresa
Líquid, disseny i construcció de piscines, SL,
empresa que donà una bona resposta quan
s’hagueren d’efectuar reparacions d’urgència a
finals de la temporada passada.
Amb l’obertura de la temporada també arriben les sessions d’Aquagym i el curset de natació per als més menuts, entre d'altres activitats.
Els preus dels tiquets i dels abonaments són els
mateixos que l’any passat, i poden tramitar-se a
les oficines municipals.

El Twitter de l'Ajuntament
de Sant Julià: @aj_SJV

Subvencions a les
entitats del municipi

El nou compte de Twitter de l'Ajuntament té com a denominació d’usuari @aj_SJV, i ja pot començar a ser seguit pels veïns
que estiguin donats d’alta a Twitter. Aquesta nova via de
comunicació amb els veïns de Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons ha de servir per donar a conèixer les notícies més
destacables del municipi, així com els avisos d’emergència o
d’última hora. El Twitter de l’Ajuntament s’estrenà per Pasqua
Florida “piulant” la caramella “El Castell” al mateix temps que
la cantaven els caramellaires del Roser a l’església parroquial.

El Ple de l'Ajuntament del dia 26
de juny va aprovar les subvencions per a les entitats culturals i
esportives del nostre poble.

Què és Twitter? Twitter és una pàgina web d’Internet
on pots trobar molts usuaris com tu o entitats
(Ajuntaments, entitats culturals o la Generalitat). Els que
siguin del teu interès els pots “seguir”, prement el botó
“seguir” que apareix sempre al seu costat. A la pàgina
principal de Twitter podràs anar veient, per ordre cronològic, els missatges curts (de màxim 145 lletres) que
envien els usuaris que tu segueixes. Això et permet
saber què està passant a base de llegir aquests missatges curts, que a Twitter es denominen “piulades”.
Naturalment, si hi estàs donat d’alta tu també pots fer
les teves “piulades”. Experimenteu vosaltres mateixos i
doneu-vos d’alta a Twitter entrant a www.twitter.com

Entitat

Import/€

Abaraka Bake
800
Agrupació Familiar
300
Agrupació Sardanista
1.600
Amics Motos Antics
300
AMPA Patuleia
500
AMPA el Roser
400
Ass. Veïns de Vilalleons
500
Caramelles del Roser
500
Club Ciclista Calma
2.000
Club Patinatge
500
Club de Tennis
300
Club Esportiu Vilatorta 1.600
Colla de Geganters
1.000
Coral Cants i Rialles
660
Escola Bellpuig
3.606,1
Puntaires
400
Terra de Tupinots
600
Tupinots -C. Joventut- 1.800
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Elaborat el Pla d'usos i gestió
dels equipaments culturals

L'Ajuntament disposa de diferents equipaments municipals que
posa al servei de la cultura i de les entitats del municipi. Fins al
dia d'avui no s'ha disposat d'una planificació a mig i llarg termini en relació als usos dels equipaments i les necessitats que té
el propi Ajuntament i les entitats. Per aquest motiu s'ha demanat
l'assessorament del Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la
Diputació de Barcelona per tal d'establir una estratègia en la
seva definició i gestió. El Pla analitza la situació dels equipaments, les necessitats del municipi i defineix una estratègia de
futur. Paral·lelament s'han preparat eines de gestió com ara els
aplicatius i presentacions on-line amb el calendari d'usos i el
banc de recursos de les entitats, així com la normativa d'ús i el
conveni per a la cessió d'espais. La dotació en equipaments culturals del nostre poble es configura a partir de set espais que
acullen activitats: l'Aula de Cultura, el Saló Catalunya, la sala
d'entitats i la sala d'actes del pavelló, el centre d'informació de
les Set Fonts, l'antiga rectoria de la plaça Major, l'antic
Ajuntament de Vilalleons i l'antic Patronat de Cultura; tres espais
que actualment estan en desús: Ca l'Anglada, pisos superiors de
l'Arca de Noè i l'antic escorxador; i altres espais amb possibles
usos culturals com són la zona nova del parc de les Set Fonts,
el pis de l'Institut del Teatre i, tot i que no es tracta d'un equipament de caràcter fix, cal completar la panoràmica dels equipaments fent esment al servei del Bibliobús de les Guilleries. El Pla
d'usos i gestió dels equipaments culturals de Sant Julià de
Vilatorta és una iniciativa de la regidoria de cultura de
l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'ha
realitzat entre els mesos de gener i maig d'enguany.

Canvis en la
recepció de la TDT
Recordeu que a partir de
finals del passat mes de maig
el repetidor municipal del
Castell que dóna senyal de
Televisió Digital Terrestre
(TDT) emet únicament en vertical. Per rebre’n el senyal en
cas que el vostre habitatge no
rebi correctament les emissions dels repetidors de
Collsuspina o de Bellmunt, cal
girar la vostra antena receptora de manera que les barnilles
del seu reflector (l’engraellat)
quedin en posició vertical i
mirin al Castell.
Finalment, el canvi no ha
suposat molèsties per als
veïns que ja veien la televisió
correctament i, en canvi, ha
solucionat el problema de
recepció crònic que patien
moltes famílies, per exemple
les que viuen cap a la zona de
les fonts. Aquest canvi no servirà només perquè el senyal
de TDT arribi correctament a
més zones de la població,
sinó que permetrà emetre a
una potència major i en molts
casos les antenes actuals
podran estar a una alçada
més baixa de l’habitual. Per a
qualsevol aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte
amb les oficines de l’Ajuntament o amb el vostre
instal·lador.

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

El restaurant del Casal d'Avis serveix el dinar
del Centre de serveis per a la gent gran
Des del dia 1 de juny el restaurant del
Casal d’Avis s’ha fet càrrec d’elaborar
cada dia el menú pels usuaris que es
queden a dinar al Centre de serveis per a
la gent gran. El bon funcionament que
mostra el restaurant del Casal d’Avis des
de la seva posada en marxa, a principis
del 2012, han fet que l’Ajuntament faci
aquesta nova aposta, per un menjar de
proximitat i de la millor qualitat per la nostra gent gran. Es tracta d’un canvi que
tots els usuaris han valorat molt positivament.
Amb aquesta aposta, el Centre de serveis continua endavant i creixent, després de la fantàstica acollida i bon
ambient que han tingut els tallers dels
dimarts i els dijous a la tarda, entre altres.
Per altra banda, la principal gerocultora del Centre de serveis també va canviar.
La Fundació assistencial d’Osona
(FADO), que és qui gestiona aquest servei
municipal, ha apostat per Eva Crispi,
coneguda per tots a Sant Julià, per dinamitzar el dia a dia del Centre de serveis.

Pla d'emergència
pels incendis
forestals a les
urbanitzacions
El Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya ha
publicat un tríptic on s'informa de
les mesures a prendre en cas
d'incendis forestals a les urbanitzacions. Podeu consultar-lo a:
www.gencat.cat/interior/incendisforestals.
Per altra banda, s’ha editat un
codi de bones pràctiques per prevenir els incendis durant la
recol·lecció del cereal. Aquest
codi vol donar a conèixer als professionals del sector les mesures
i recomanacions que s'han de
prendre durant les tasques de
recol·lecció per tal d'evitar risc
d'incendis, ja que la recol·lecció
coincideix amb l'època de major
perill d'incendis forestal.
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Arranjament de camins de Puigsec
cap a Sant Llorenç i Coll de Portell
Una de les tasques que figuren al Pla de Prevenció
d'Incendis amb conveni entre la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament i l'ADF Portal de Guilleries és la d'arreglar els
camins per facilitar l'accés dels mitjans de prevenció i extinció d'incendis forestals a les zones boscoses. És per aquest
motiu que darrerament s'ha treballat per condicionar els
camins que van de Puigsec cap a Sant Llorenç i Coll de
Portell. Aquestes tasques es pacten entre els tres organismes, els treballs els fa l'ADF i les despeses corren a càrrec
de la Diputació de Barcelona.

Adjudicat el lloguer de la casa
de la mestra de Vilalleons
El Ple de l’Ajuntament del passat 24 d’abril adjudicà en règim
de lloguer l’antic immoble de la Casa de la mestra de
Vilalleons. L’adjudicació es féu per procediment obert i, en
empatar els aspirants en la condició d’empadronament, l’oferta guanyadora fou la més elevada econòmicament, finalment de 480 €/mes.
Prèviament a l’adjudicació, l’Ajuntament va fer reformes a
l’immoble, sobretot amb la col·locació de baranes de seguretat, una barana de vidre a l’altell i millores a l’escala interior.
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Nova ordenança de Regularització de la taxa
tinença d'animals de deixalles pels habitatges
El passat 24 d'abril el Ple de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va
aprovar per unanimitat la nova ordenança municipal de tinença d'animals
de companyia (gossos, gats i fures).
Per una banda, aquesta ordenança
actualitza la de l'any 2003, adaptant-la
a les exigències del Decret legislatiu
2/2008, que aprova el text refós de la
llei de protecció d'animals. Per altra
banda, el creixent malestar de la
població davant de determinades
conductes dels propietaris dels animals ha fet que s'hagi de replantejar
un règim d'infraccions i sancions.
L'ordenança regula sobre la tinença dels animals, sobre la presència
d'animals a la via pública, sobre
infraccions i sancions i sobre els animals considerats potencialment perillosos. 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 homologat. Podeu consultar l'ordenança, que passat el termini d’al·legacions ja és definitiva, a la web de
l’Ajuntament:
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.

Cursos de manipulació
d'aliments
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Els dies 15 i 22 d'abril es van fer dos
cursos de manipulació d'aliments en
els quals hi van participar 60 persones. El contingut principal d'aquests
cursos eren les normes bàsiques d’higiene alimentària i els aspectes higienicosanitaris propis del sector. No es
descarta fer més sessions d’aquest
curs, perquè les inscripcions van desbordar les previsions inicials de
l’Ajuntament.

de fora del nucli urbà

L’Ajuntament i l’Organisme de Gestió Tributària (OGT) de
la Diputació de Barcelona han decidit regularitzar el
cobrament de la taxa de deixalles domèstica pels domicilis ubicats en sòl no urbà. Aquesta regularització ha
estat aplicada al constatar que fins ara hi havia cases de
fora del nucli urbà que pagaven anualment taxa d’escombraries i d’altres que no, sense cap mena de criteri
en fer aquesta diferència. No oblidem que tots els domicilis generen residus i que, per llei, el cost del servei ha
d’anar repartit equitativament entre tots els contribuents.
Mitjançant aquesta regularització s’aplicarà la mateixa taxa a tots els domicilis en sòl no urbà, de 105 €,
un 30% menor a la de 150 € del sòl urbà. Cal tenir en
compte que fora del nucli urbà hi ha menor accessibilitat als punts de recollida i que alguns domicilis no
necessiten recollida de la fracció orgànica. Per aquest
motiu alguns dels veïns de fora del nucli urbà han experimentat una reducció en el seu rebut i a d’altres se’ls ha
aplicat per primera vegada la taxa de deixalles, en
aquest cas reduïda. L’OGT ha carregat directament la
taxa al compte del contribuent només en cas que prèviament s’hagués autoritzat la domiciliació bancària de
tots els seus tributs. Les persones que no tenien autoritzada la domiciliació van rebre una carta de pagament
per fer efectiu l’import a les entitats bancàries. En cas
que per estar aquest pagament fora de termini se’ls apliqués algun tipus de recàrrec poden demanar a
l’Ajuntament que els sigui retirat.
Esperem la comprensió dels veïns i que es valori
aquesta actuació com una manera de no fer cap greuge
entre els habitats del municipi que viuen fora dels nuclis
urbans.

Finalitzada la nova zona verda de Vilalleons
La primera setmana de juliol s’executaren les
obres per adequar la zona verda de l’entrada del
poble de Vilalleons. La zona, que gaudirà també
de bancs i enllumenat, és una llarga petició dels
veïns pel mal arranjament que presentava l’entrada del poble. Les obres han consistit en una
nova vorada, una tanca de fusta per separar
aquesta zona de vianants de la carretera, i una
coberta completa de sauló. Finalment han estat
encarregades per l’Ajuntament a l’empresa
Amblàs 2006 S.L. A causa del seu deteriorament, està previst també substituir els bancs de
fusta de la plaça dels Castanyers, que seran de
pedra, possiblement de lloses originàries de la
pedrera de la Carrera.

casa de la vila
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Una bandera negra a l'Ajuntament
El 9 de juliol de 1713 es promulgà al Principat
de Catalunya el Ban de la Junta de Braços,
conegut com el ban de guerra a ultrança, on es
declarava oficialment la guerra als regnes
d'Espanya i França. El ban declarava la guerra
per conservar les lleis, constitucions, privilegis,
honors, costums i prerrogatives. D’aquesta efemèride se’n compliren 300 anys el proppassat
9 de juliol. Per commemorar-la 42 ajuntaments
d'Osona, entre ells el de Sant Julià de Vilatorta,
van penjar aquest dia una bandera negra amb
la inscripció d'aquests sis conceptes extrets
del Ban de la Junta de Braços. Aquesta acció
serveix per donar el tret de sortida a la commemoració del tricentenari a la comarca i per
difondre la tasca de la Comissió Osona 2014
que coordinarà els actes commemoratius del
30 aniversari de l’11 de setembre 1714.

Moviment demogràfic
Defuncions

Entre el 16 de març i el 10 de juliol de 2013
Naixements

Joan García Portet (58)
Montserrat Benito Apesteguia (88)
Montserrat Gili Cornellas (80)
Maria Sala Blancafort (85)
Rosa Capelleras Pol (99)
Montserrat Capdevila Barbosa (78)
Rosa M. García Ruiz de Galarreta (60)
Maria Freixa Musach (81)

10/04/2013
01/05/2013
03/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
06/06/2013
07/06/2013
27/06/2013

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

Anna Bautista Puig
Lluc Molist Perez
Arlet Molist Isern
Abril Mensa Clarà
Brayan-Adrian Nicoi
Bernat Reixach Juvanteny
Arlet Salat Codinachs
Ismael El Myry
Ilènia Preixens Clapés
Soukaina El Moujahed

02/04/2013
25/04/2013
27/04/2013
06/05/2013
07/05/2013
16/05/2013
24/05/2013
04/06/2013
10/06/2013
05/07/2013

Altes padró: 39
Baixes padró: 12
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies
Naixements: 10
Defuncions:
7
Habitants a 10/07/2013: 3.122 (1532 homes i 1590 dones)
9
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22è Concurs de pintura ràpida
El 22è Concurs de pintura ràpida es va celebrar el diumenge 7
d’abril coincidint amb l'Aplec Caramellaire. Hi van participar un
total de 68 artístes. Els guardonats van ser: Antoni Subirana
Verdaguer, de Berga que s'endugué el primer premi de 450 € i
una nit a Mas Albareda; el segon premi dotat en 300 € fou per
en Joan Vila Arimany de Sant Quirze del Vallès; el premi especial
aquarel·la, de 250 €, es va
atorgar a Sebastià Mauri Àlvarez, de Moià. L’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta és el
patrocinador d'aquests tres
primers premis. En les categories juvenil i infantil, els premis,
consistents en lots de pintures
cedits per la firma comercial
’Pintur’, van ser: primer premi
juvenil per Gerard Rovira,
segon premi juvenil per Sergi
Giménez i els premis infantils
en les diferents modalitats,
segons edat, van ser: premi A
per a Ireneu Trilla, premi B per
a Grau Martín i premi C per
Emma Martín.

Diada de
Sant Jordi
Per segon any consecutiu
Sant Julià va celebrar la Diada
de Sant Jordi amb diversos
actes populars. A la sortida de
classe es va organitzar el
Cercaescoles on els gegantons esperaven la canalla a la
sortida de classe per anar tots
junts cap al Saló Catalunya
per assistir a la projecció de
"Les Tres Bessones, Sant
Jordi i el Drac" i el curt "A pas
de Dama", un audiovisual
realitzat per les vilatortines Eli
Guardia i Anna Parcerisses en
motiu de l’any Espriu. La projecció va comptar amb la presència de les mateixes autores. A la plaça Catalunya es
feren jocs de cucanya i durant
tot el dia també hi va haver
parades de llibres i roses.

Diada de Pasqua i 36è Aplec Caramellaire
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Puntuals a la seva cita amb la
història, les Caramelles del
Roser van sortir el diumenge
de Pasqua al carrer per oferirnos la seva salutació primaveral tot cantant els Goigs del
Roser i amb l'estrena de la
peça "El Castell", amb música
de Santi Riera i lletra d'Anton
Carrera. Aquesta cançó està
dedicada a la fortalesa emblemàtica que d'ençà del segle
XII ens vetlla des de l'altura i
continua combatent el temps
que fuig. El mateix dia es va
activar el nou compte de
Twitter de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta. Aquest
compte va “cantar” la sardana
El Castell al mateix temps que
ho feien els caramellaires a
l’església parroquial de Sant
Julià en rigorosa estrena.
En l'Aplec Caramellaire
d'enguany, celebrat el dia 7
d'abril passat, hi van participar la Societat Coral l'Aliança,
de la Garriga; l'Agrupació
Coral, de Sant Fruitós de

Bages; els Cantaires de
Farners, de Santa Coloma de
Farners; la coral Al Vent, de
Sant Vicenç de Castellet; i la
coral Cants i Rialles i les
Caramelles del Roser del nostre poble. Els actes començaren davant l’Ajuntament a les
9 del matí amb l’arribada de
les colles convidades i una
xocolatada per a tothom. Tot
fent el Tomb caramellaire, les

colles convidades van cantar
una caramella en diversos
punts del nucli antic i a continuació cada colla interpretà 5
o 6 peces del seu repertori
dalt de l'escenari de l'engalanada plaça Major. A migdia el
pavelló va acollir el dinar de
germanor per a més de 250
persones entre cantaires i
acompanyants. Amb aquest
acte es va cloure la diada.

30a Caminada popular
de les Guilleries

Desafiant el mal temps de dies abans, 597 persones no es van
voler perdre la 30a Caminada popular de les Guilleries, el
diumenge 19 de maig. El Pla de l’aviació, Vilalleons, la Carena,
la Font de la Riera, la Casilla, Torrents del Prat, Coll de Portell,
la Font del Ferro... indrets singulars que van sentir la petja dels
caminadors. En el control de sortida i arribada del parc de les
Set Fonts s'hi exposaren els records d'obsequi que s'han donat
en aquests 30 anys de caminada. Com a novetat d'enguany, en
la butlleta d'inscripció es proposava un concurs en el què els
participants havien de contestar aquestes tres preguntes les
respostes de les quals es podien trobar al llarg del trajecte, tot
caminant:
- Quin bàndol de la guerra civil va construir l'Aeròdrom de
Vilatorta? El republicà
- De quin segle i estil és l'església de Santa Maria de Vilalleons?
Del segle XI, d’estil romànic.
- Quin camí ral passava per Coll de Portell?
El camí ral de Vic a Girona.
El resultat del sorteig que es va fer entre tots els encertants fou
el següent:
- Núria Subirats amb el dorsal 351, una motxilla gran.
- Santiago Giralt amb el dorsal 220, uns pals.
- Youssef amb el dorsal 51, un frontal.
- Ferran Castell Arumí amb el dorsal 470, una motxilla petita.
- Dolors Masnou amb el dorsal 142, un termo.
En Marc Costa fou el guanyador del concurs via Twitter, en què
es sortejà una motxilla petita entre tots els missatges que contenien l’etiqueta de la 30a caminada: #30caminadapg.
Durant aquesta trentena de caminades no hi ha hagut cap itinerari repetit de forma idèntica, cada any hi ha hagut la descoberta d’algun nou tram dels nostres verals. I si s'ha arribat a
aquesta fita és gràcies a tanta gent voluntària que hi ha col·laborat, sense ells la caminada no hauria estat possible. N’hi ha
alguns, com en Lluís Malet, que hi són des de la primera edició
i per això l’Ajuntament volgué agrair la tasca d’en Lluís amb una
placa lliurada per l’alcalde i el regidor d’esports. L’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta vol agrair públicament a tots els voluntaris i caminants que han fet possible de nou la 30a caminada
popular de les Guilleries.

40 anys de la
Flama del Canigó

poble
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Vilalleons i Sant Julià de
Vilatorta van rebre un any més
la caravana de vehicles que
duia la Flama del Canigó. Una
colla de nois i noies van donar
la benvinguda a la flama i van
ser els encarregats de dur-la
fins al peu de les fogueres i
encendre-les. Un representant
de la Catalunya Nord va ser
l'encarregat de llegir el manifest d'enguany. Fa més de
quaranta anys que arreu dels
Països Catalans encenem els
focs de Sant Joan amb la
Flama del Canigó, duta pels
catalans del nord. La Flama és
la llum que no s'apagarà mentre quedi un sol repte de país
que no s'hagi assolit. És el
culte a la muntanya, a la natura, a l'espiritualitat, a les relacions entre les persones, a la
llengua, a la literatura, a la tradició. La Flama és la fidelitat a
les arrels, és la resistència
d'un poble tossut, és el desig
d'un país que creu en el seu
futur. La Flama del Canigó és
símbol d'unitat dels Països
Catalans.

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

11
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Dia de la Memòria

El dilluns 10 de juny van repicar les campanes de més de 200
campanars d'arreu de Catalunya. També els de les parròquies
de Sant Julià i de Vilalleons. Al nostre poble aquest fet va anar
acompanyat d'un acte poeticomusical davant l'absis de l’església, amb la participació d’Anton Carrera que va recitar diversos
poemes: Assumiràs la veu d'un poble, de Vicent Andrés i
Estellés, Inici del càntic en el temple, de Salvador Espriu, i
Corrandes de l'Exili, de Pere Quart (Joan Oliver). Núria Güell va
interpretar al violí el Cant dels ocells, l'Emigrant, Muntanyes del
Canigó i el Cant de la senyera. El Dia de la Memòria és una iniciativa que com diuen els seus organitzadors “va néixer d'unes
reflexions on es va veure clar que els nostres avantpassats
mereixien un reconeixement perceptible arreu del país. El dia
escollit és el 10 de juny, aniversari de la mort de Jacint Verdaguer
i el fet que en un mateix moment brandin totes les campanes del
país és per homenatjar tots els passats que han estimat
Catalunya. Perquè som fruit d'un passat i cal que tots hi siguem
fidels. Un record per a aquells que ens han deixat una paraula
viva i una obra clara. A tots honor i glòria.”

Exposició del
grup Tendències
Art d'Osona
Del 10 de maig al 10 de juliol,
l'associació d'artistes Tendències Art d'Osona ha exposat a la galeria d'art Bells
Marcs, de Vic. Aquesta associació està integrada per
Josep Trilla, veí de Sant Julià
de Vilatorta, Rosa Munmany i
Miquel Pratdesaba i té per
comú el treball amb la pintura
a l'oli i la comarca d'Osona
com a referència i vol donar a
conèixer els seus artistes i, a
la vegada, crear un espai de
debat artístic a través de
tertúlies i trobades d'intercanvi estilístic.

Nuna, una vilatortina enamorada de la música

12

La vilatotina Bertha Garcia, coneguda amb el nom artístic de Nuna,
és una compositora que toca el piano, canta i versiona cançons
adaptant-les al seu estil, que és una barreja de tot el que s’ha anat
trobant pel camí i li ha agradat. Després de vuit anys de formació
estudiant piano clàssic, llenguatge i cor guiada per diferents professors, va anar a parar al món de la música moderna a partir de
l’harmonia i els combos a l’escola de música de Manlleu. Més tard
va continuar la formació a Vic (EMMV), Barcelona (ESMUC) i
Alemanya (PopAkademie). El divendres 24 de maig va fer el concert de final de carrera de l'ESMUC, al casino de Vic, després
d’haver estat un any a Mannheim (Alemanya) on va cursar composició (singersongwriting). A part de tocar i cantar en solitari, en
aquests moments forma part de FirstTake, BlueGecko,
Nuna+Banda i Sam Lardner&Barcelona. També escriu articles
d'opinió mensualment sobre música al diari digital AndorraDirecte.
Les últimes actuacions han estat amb First Take a l’Alfa Bar de
Barcelona i en solitari a l’Hotel Palace de Barcelona.

Homenatge a la font de la Riera

Concurs d'ocells
El diumenge 2 de juny hi va
haver el 154è Concurs ocellaire al passeig Verdaguer. El
certamen es va fer segons
l’ordre i reglament que aquest
any ha estipulat la Comarcal
Ocellaire d’Osona. Es repartiren 48 premis per als guanyadors i se sortejà una panera.
Com cada any, tampoc hi va
faltar un bon esmorzar a base
de coca i xocolata desfeta i
porrons de vi dolç per a tothom.

Unes 160 persones van participar el diumenge 12 de maig a la
festa popular d’homenatge a la Font de la Riera. L’emblemàtica
font, tant per als vilatans com també per a caminants, fou recuperada després que quedés greument afectada per les obres de
l’Eix Transversal, tant en la primera obra com ara amb el desdoblament, ja que el nou pont hi passava per sobre. L’empresa
CEDINSA, constructora de la carretera, amb l’assessorament
del Consorci Espai Natural Guilleries-Savassona, se li indicà
traslladar uns metres la font i la taula de pedra que hi havia al
costat, donant-li un emplaçament més ampli. Els joves participants del casal camp de treball l’any 2012 van netejar la bassa
que hi ha al davant. I amb l’activitat proposada en aquesta jornada es va acabar d’arranjar els voltants de la font. Grans, joves
i petits van col·laborar a plantar boixos, a netejar la brancada
seca de sota del pla de la font, a recollir deixalles, i posteriorment es va fer un esmorzar de botifarra i cansalada amb pa torrat, tot molt festiu i organitzat entre tots els presents, amb l’ajut
dels guardes de l’Espai Natural. Per acabar l’acte i després
d’uns emotius parlaments d’alguns vilatans i de l’alcalde, el
poeta Anton Carrera va llegir la lletra escrita per ell mateix i musicada per Sant Riera titulada La Font de la Riera. Posteriorment
les Caramelles del Roser van interpretar aquest peça i dues més.
Tot plegat va ser un acte molt lluït i molt ben valorat per tots els
presents, de manera que l’Ajuntament es planteja en una propera edició de la festa, en aquesta font o en alguna altra que s’hagi d’arranjar.

Presentació de l’equip DorsalSport-Calma
El dilluns dia 22 d’abril a 2/4 de 9 del vespre a la sala d’actes del
pavelló esportiu municipal va tenir lloc la presentació de l’equip
ciclista DorsalSport-Calma. L’equip, format per corredors de les
categories sub23 i èlit, participarà en les curses de competició
que s’organitzen a Catalunya. La direcció tècnica de l’equip
anirà a càrrec de l’exciclista professional Josep Jufré. El Club
Ciclista Calma va manifestar la seva il·lusió en aquest projecte,
que compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Julià.
L’entitat pretén amb la iniciativa promocionar el ciclisme, donar
a conèixer el Club Calma i alhora el poble de Sant Julià de
Vilatorta més enllà de les nostres contrades. La presentació va
ser tot un èxit i va comptar amb l’assistència dels principals mitjans de comunicació comarcals.
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Estiu Set Fonts
El parc de les Set Fonts ha
acollit una nova edició del cicle
Estiu Set Fonts durant els tres
primers divendres d'estiu amb
molt bona acollida. Les actuacions d'enguany han anat a
càrrec de OD Trio (Beatles en
clau de Jazz), IL quartetto stavagante (swing i clàssics italians) i Els Nitrats (festa popular
i gresca catalana).

Com dir en
llenguatge de
signes el nom
de Sant Julià
de Vilatorta
L’Agrupació de Sords de Vic i
Comarca ha elaborat un conjunt de vídeos en què s’explica com dir en llenguatge de
signes el nom de 51 municipis
d’Osona. La iniciativa, que ha
rebut el suport del Consell
Comarcal d’Osona, té com a
objectiu oferir un recurs interessant als ajuntaments i als
ciutadans, així com divulgar al
màxim aquesta llengua i normalitzar la seva presència i el
seu ús en el dia a dia. Si voleu
saber com es diu el nom de
Sant Julià en aquesta llengua,
entreu a www.youtube.com i
busqueu literalment la següent expressió:
“signes_sant julia”

13
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Sant Julià de Vilatorta protagonista
del programa “Divendres” de TV3

14

Els dies 2 i 3 d'abril l'equip
mòbil de TV3 es va instal·lar al
nostre poble per realitzar connexions en directe pel programa “Divendres” i fer una
gravació per emetre-la en
diferit el dijous dia 4. L’equip
tècnic desplaçat a Sant Julià
estava format per una trentena de persones encapçalat
pel presentador i periodista
Espartac Peran. En els tres
programes hi participaren
diverses persones i entitats
del municipi.
Malgrat la pluja, que va fer
la guitza durant la connexió,
es va fer una entrevista sobre
les nostres caramelles a Santi
Riera amb l’actuació posterior
de les Caramelles del Roser,
de la coral Cants i Rialles i de
la quitxalla de l’Escola de
Música. També hi hagué una
entrevista dedicada a la Fira
del Tupí amb Pep Madrenas i
Rosa Garcia, amb la col·laboració de Neus Abella a l’hora
de fer anar el torn de terrissa;
i un espai gastronòmic sobre
la cuina amb terrissa a càrrec
de l'àvia Remei i la Núria May.
Finalment la persona escollida
pel programa per fer les recomanacions pel visitant fou
Lluís Solanas, que va saber
condensar molt bé en 5 minuts els indrets de més interès
per atreure el visitant. I finalment, com ja és tradicional en
el programa “Divendres”, el
divendres dia 5 d’abril el
públic que assistí al plató era
del municipi convidat aquella
setmana, en aquest cas de
Sant Julià: la delegació vilatortina és la que podeu veure
a la fotografia. L’autocar que
serví per fer el desplaçament
fou costejat per TV3.
Segons paraules de Xavier
Sobrón, productor del programa, aquella setmana el pro-

grama baté el seu propi
rècord d’audiència. Per tant,
és evident que “Divendres” ha
significat una molt bona
repercussió pel municipi.
L’Ajuntament de Sant Julià
només ha hagut d’assumir la
despesa mínima de lloguer
d’un generador elèctric, a
banda dels serveis tècnics de
l’Ajuntament que ajudaren a
l’equip del programa a superar els imprevistos que sorgiren. Els hotels i restaurants
del poble han costejat dietes i

allotjament diversos membres
de l’equip desplaçat. Unes
despeses mínimes a canvi
d’una repercussió mediàtica
molt important. És per això
que l'Ajuntament de Sant Julià
vol agrair a tots els veïns i
amics que amb la seva
col·laboració han fet possible
que el nostre poble hagi
mostrat una imatge tan viva i
dinàmica a tot Catalunya,
agraïment que fa extensiu a
tots els establiments col·laboradors.

Homenatge a la Vellesa

El diumenge 9 de juny va tenir lloc la celebració del 18è
Homenatge a la Vellesa, amb l’assistència d’un centenar de persones, entre avis i acompanyants. Els actes van començar amb
la benvinguda als assistents per part de la regidora de benestar
social i de l’alcalde, i també dels gegants del poble i dels d'alumnes de l'Escola Municipal de Musica que van interpretar diverses
peces. A migdia es va celebrar una missa a la parròquia, oficiada per mossèn Jaume Reixach i cantada per la Coral Cants i
Rialles. A la sortida l’Esbart Dansaire Castell de Tona va oferir
una sessió de balls populars catalans, molt aplaudida pel públic
assistent. A continuació es va fer el dinar de germanor al Saló
Catalunya, servit pel restaurant del Casal d’Avis. En el transcurs
del dinar es van homenatjar els avis més grans del poble: la
Josefa Torrents, en Climent González i l'Antoni Garcia -ambdós
senyors casualment van néixer el mateix dia-, i es va oferir un
obsequi a tots els avis i les àvies assistents. L'acte va acabar
amb un sobretaula amenitzat per la coral “Abril, maig, juny”.

Monòleg
"On hi ha pèl hi
ha alegria"

poble

REV. 66_Maquetación 1 11/07/13 09:15 Página 13

EI dissabte 23 de març
Nandu Massaneda va presentar el monòleg “On hi ha
pèl hi ha alegria”, al Saló
Catalunya. En aquest monòleg Nando Massaneda ens
explica un “cuentu” sexualment incorrecte, no recomanat per a menors de 16
anys i carregat d’animalades i
disbarats de l’alçada d’un
campanar. Durant una hora
va aconseguir la seva finalitat:
que el públic s’ho passés
d’allò més bé.

Mans Unides
La recaptació de la campanya
contra la fam ha estat:
Sant Julià: 2.999,80€
Vilalleons: 146,20€
Llànties de Nadal: 656,00€
Total ingressat al compte
de Mans Unides a la sucursal
del BBVA de Sant Julìà:
3.802,00€
L'objectiu del mil.lenari és
promoure la igualtat de l'autonomia de la dona. Moltes
gràcies a tots els que ho heu
fet possible.

Concorregut Aplec de Sant Ponç
El dissabte 11 de maig es va celebrar
a Puigsec el tradicional Aplec del pa,
recuperat l'any passat després d'uns
anys sense fer-se. L'ermita de Sant
Ponç va acollir un bon nombre de
gent, vinguda majoritàriament a peu,
per assistir a la missa oficiada per
mossèn Jaume Reixach. Després del
cant dels goigs de Sant Ponç es va
fer la benedicció i el tradicional repartiment del pa. A l'era de la casa pairal
hi havia disposada una taula amb
tomàquets, oli, sal i fuet, perquè tothom pogués preparar-se un bon
esmorzar. L’Ajuntament vol agrair la
col·laboració de la família Sitjar de
Togores i de la Parròquia de Sant
Julià de Vilatorta per fer possible la
recuperació de l’Aplec de Sant Ponç.
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Reconeixement a la Maria Antònia Rierola
El passat dissabte 15 de juny, en el marc de
la festa de Fi de curs de l’Escola pública
Bellpuig, l’AMPA de l’escola i l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta van voler fer un senzill
agraïment a la Maria Antònia Rierola, que ha
estat des del 1997 la directora del centre.
L’acte, que tingué lloc després de la representació de final de curs, comptà amb la
presència del president de l’AMPA, Marc
Bassols, del regidor d’educació, Jaume
Vilella, i de l’alcalde, Joan Carles Rodríguez.
Maria Antònia Rierola, a qui se li lliurà un
escrit gravat i un ram, tot i deixar el càrrec de
directora continuarà com a tutora dins l’equip
de mestres del centre.

Homenatge a
Sebastià Álvarez

16

El passat diumenge 2 de juny, en el marc de la
diada d’exalumnes del Col·legi del Roser, tingué
lloc un sentit reconeixement a la figura del senyor Sebastià Álvarez, director general de la
Fundació Puig i Cunyer, per la seva dedicació al
Col·legi. L’acte fou presidit per la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau, i hi participaren, a
banda de l’homenatjat, l’alcalde de Sant Julià de
Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, el president de
l’Associació d’Antics Alumnes del Col·legi, Enric
Tarragó, una representant del personal del
Col·legi, Marta Talamàs, i el responsable de
Relacions Institucionals del Col·legi, Jordi
Moreta, que conduí l’acte.
L’homenatge fou organitzat per l’Associació
d’Antics Alumnes del Col·legi del Roser, com a
reconeixement a la tasca i a la dedicació de
Sebastià Álvarez al Col·legi durant vint-i-dos
anys. Álvarez, nascut el 1932 a Roda de Ter
(Osona), també va ser membre del Consell escolar de Catalunya durant 25 anys, del 1986 al 2011.

Un record per en
Vicenç Godayol

El 2 de maig passat ens va deixar en Vicenç
Godayol, el responsable de tantes tardes de
cinema al Saló Catalunya i potser l’única persona del poble que sabia fer funcionar aquest antic aparell. En Vicenç, de sempre voluntariós, havia estat també trompetista de les
Caramelles del Roser. Tot just el passat febrer s’encarregà, com cada any, del cicle de
cinema infantil, fent les delícies del públic
més menut del nostre poble. Des d’aquestes
línies, un sentit record per en Vicenç Godayol.

Agraïment de la família
Company i Sala
La família Company i Sala volem expressar el
nostre agraïment per les mostres de condol
rebudes en el comiat de la nostra mare i àvia
Maria. També volem agrair a tots els amics i
familiars que ens han fet costat les seves
mostres de solidaritat.
Família Company i Sala

espai obert
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Obre l'Engruna, granja i pastisseria
Ja tenim a Sant Julià, al carrer Ramon Victori,
l'Engruna granja i pastisseria, on podeu venir a
provar un bon cafè, infusions, els nostres
pastissos casolans, entrepans, etc. També
tenim pa de forner, pastes i recentment disposem d'un racó amb menjars preparats molt
variats. Per altra banda a poc a poc anirem
incorporant alguns productes ecològics i de
proximitat, ja que pensem que és una bona
manera de contribuir a una alimentació saludable i alhora vetllar per un consum ètic i
responsable. Durant la temporada d'estiu tindrem terrassa on als vespres podeu venir a
menjar a la fresca i en un bon ambient.
Tothom és benvingut i esperem veure-us
aviat a l'Engruna. Ens trobareu al carrer
Compositor Ramon Victori número 10.
L’Engruna

Enric Vázquez, nou taxista de Sant Julià
Enric Vázquez ha adquirit a l’anterior titular la
llicència de taxi municipal que l’Ajuntament té
autoritzada. L’Ajuntament ha donat el vist-iplau a aquesta transmissió, amb el compromís
que el servei s’efectuï de forma correcta, amb
les mateixes condicions que s’exigiren quan es
donà originàriament aquesta llicència.
Aprofitem per recordar-vos que d’acord
amb la Llei del Taxi, els serveis interurbans de
taxi han d’iniciar-se en el terme del municipi
d’expedició de la llicència del vehicle, entenent
que l’inici del transport és el lloc on els passatgers són recollits i en conseqüència demanem
als habitants del poble que quan hagin de disposar d’aquest servei, prioritzin el vehicle que
té llicència municipal de Sant Julià de Vilatorta.

Les dades del nou taxista són les següents:
Número de telèfon: 608 774 811
Parada: carrer de Núria, 24

Donants de sang de Sant Julià de Vilatorta
L'Assemblea Mundial de la Salut, que és el màxim
òrgan de decisió de la OMS, va designar el 14 de
juny de cada any Dia Mundial del Donant de Sang,
com a reconeixement i agraïment als donants de
sang de tot el món. La data commemora el naixement de Karl Landsteiner (Viena, Àustria, 14 de
juny de 1868 - Nova York, 26 de juny de 1943),
patòleg i biòleg austríac que va descobrir el factor
Rhesus (Rh). El gran èxit de Landsteiner és el
descobriment i la tipificació dels grups sanguinis.
Se li va concedir el Premi Nobel de Fisiologia o
Medicina I'any 1930. Per a més informació us
podeu connectar a la pàgina web www.donantsdesang.cat.

Donacions de sang dels últims 6 anys a
Sant Julià de Vilatorta:
Any
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Donacions
122
108
107
130
115
147

Habitants
2887
2933
2955
2974
2984
3024

Índex
4,22 %
3,68 %
3,62 %
4,37 %
3,85 %
4,86 %

Donants de Sang de Sant Julià
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“A pas de dama” present en el tribut dedicat
a Salvador Espriu al Romea de Barcelona
El teatre Romea de Barcelona
va acollir el dilluns 27 de maig
un homenatge a Salvador
Espriu. Artistes, alumnat i
representats del món educatiu
van preparar lectures, espectacles teatrals i altres representacions escèniques, amb
motiu del centenari del poeta.
L'IES Jaume Callís de Vic va
presentar el curtmetratge “A
pas de dama”, una adaptació
del conte de Salvador Espriu
“Tereseta-que-baixava-lesescales”, resultat del treball
de recerca de dues alumnes
vilatortines de segon de batxillerat: Elisenda Guàrdia i Anna
Parcerises. El curtmetratge,
del qual poguérem gaudir en
els actes de Sant Jordi, fou
enregistrat als entorns del
Col·legi el Roser i hi participaren molts actors i actrius amateurs de Sant Julià de
Vilatorta. Cal felicitar les autores que la seva obra hagi estat
seleccionada per participar en
un acte central de l’Any
Espriu. L'acte va ser presentat
pel periodista Xavier Graset i
és només una part de l'homenatge que el món educatiu
dedica a Salvador Espriu al

llarg d'aquest any. L'eix conductor és la carta que el poeta
va adreçar als mestres i professors de Catalunya amb motiu
dels actes de l'Escola d'Estiu
de Barcelona de 1981 que va
tenir lloc al Romea. Una carta
que és un al·legat en favor de
la llengua catalana i dels valors
i de les qualitats que distingeixen el professorat.
A banda de la lectura de la

carta per part de Jordi Carrió,
el seu destinatari, Feliu Formosa –que ja participà en
l'Escola d'Estiu de l'any 1981i Lídia Pujol, acompanyada de
Toti Soler, van recitar una
selecció de textos significatius
de l'obra d'Espriu. La consellera d'Ensenyament, Irene
Rigau, va presidir l'acte en el
qual també van assistir familiars de Salvador Espriu.

Caminant entre plantes

18

"Des dels temps antics s'han utilitzat els recursos naturals per curar els problemes de salut
que patien les poblacions, però actualment, els
productes de la indústria farmacèutica han ocupat el seu lloc a les farmacioles de la majoria de
cases. Aquest treball pretén que la tradició popular d'utilitzar les plantes com a mètode de
curació no es perdi, sinó al contrari, que es recuperi, ja que trobar-les està a l'abast de tothom i
només fa falta saber identificar-les i conèixer el
seu potencial perquè ens siguin útils."
Així comença el magnífic treball que Sara
Terricabres, alumne de Sant Julià que cursa 2n
de Batxillerat, ha realitzat sobre les plantes que
poden tenir ús medicinal i que tenim al voltant
de Sant Julià de Vilatorta i de Vilalleons. La Sara

ha identificat aquestes plantes al llarg de nou
recorreguts fets al nostre municipi, ha aprofundit en el coneixement de les seves propietats,
ha elaborat una farmaciola casolana bàsica
amb les plantes més eficaces i finalment ha dissenyat una pàgina web amb la informació obtinguda al treball per facilitar la seva consulta:
http://caminantentreplantes.blogspot.com.es/
Aquest blog conté informació sobre 75 plantes
medicinals amb una fitxa tècnica de cada una,
així com els itineraris on s'han trobat. També us
fem saber la bona predisposició de la Sara a
acompanyar petits grupets de persones a fer els
recorreguts i identificar les plantes medicinals.
Si us interessa contacteu-hi a sara_66x@hotmail.com

Concurs
Què saps del futbol a Sant Julià?
Us proposem tres preguntes relacionades amb el futbol
de Sant Julià de Vilatorta.

@

Vilatortins

espai obert
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en xarxa
Marc Costa @CostaTrachsel
(25 de maig)
Em vull separar d'Espanya ja! No
aguanto més! Algun advocat
especialista en temes matrimonials nacionals? #independència
#tenimpressa

- Aquesta fotografia pertany al primer equip de futbol
uniformat que hi va haver al nostre poble. Quin era el
nom d'aquest equip?
- Al llarg de la història el camp de futbol ha tingut cinc
emplaçaments diferents. Digueu-nos, almenys, tres llocs
on hi havia hagut el camp de futbol.
- Durant la Festa Major es disputava un tradicional partit
de futbol. Quins dos equips locals s'enfrontaven?
Entre tots els encertants se sortejarà una plata de
pastes de rebosteria per gentilesa de
Pastisseria Crossandra.
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines municipals de
l'Ajuntament fins a les 12 del migdia del divendres 19 de julol.
Per evitar retallar la revista podeu fer una fotocòpia de la butlleta o apuntar les dades en un full a part. El sorteig es farà el
mateix divendres a la tarda.

Solucions del número passat
1. Les tenebres
2. El cargol
3. El monument
Hi van participar 23 concursants i la guanyadora va ser la
Sabina Domènech. Felicitats

Butlleta de participació
“Què saps del nostre futbol?”
Respostes:
1.

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

2.

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

3.

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

Dades del concursant:
Nom i cognoms

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

Edat……………… Telèfon
Adreça

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

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

Meteovilatorta @meteovilatorta
(28 de maig)
Sabies que la temperatura mínima històrica d’un maig al nostre
observatori de #Vilatorta és de
-2,6ºC del 3 de maig de 1945?
Pol Vargas @PolVargas7
(6 de juny)
Les amistats són com les tetes, a
vegades cauen, a vegades són
grans i a vegades són falses.
EL 9 NOU @el9nou
(16 de juny)
Sant Julià de Vilatorta crea una
ruta per donar a conèixer el seu
Modernisme
Judit Tort Jane @Judittort
(22 de juny)
Avui encenem les set fonts....
Nit de pell de gallina
#santjuliadeVilatorta
Arnau Mas @Arnau_Mas
(23 de juny)
Preciosa l’encesa de les Set
Fonts a Sant Julià de #Vilatorta.
Això sí, crec que un acte així,
requereix d’un silenci total. Molt
bonic!
Vorabosc @VoraBosc
(26 de juny)
Moltes gràcies a tothom qui
va venir al #Vorabosc 2013
-http://www.vorabosc.comi tu, hi eres?

19
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Canvi de propietari de la farmàcia

Alfred Verdaguer:
“Vull apropar més la farmàcia al poble
i oferir un estoc més ampli de
medicaments i parafarmàcia”
Alfred Verdaguer i Lorenzo és el nou propietari de la farmàcia
de Sant Julià, és de Vic i té 30 anys. Després del batxillerat
decideix fer farmàcia a la Universitat de Barcelona. Acaba la
carrera a Nàpols, i quan torna fa les pràctiques a una farmàcia
de la Barceloneta. Es trasllada a Osona per treballar de farmacèutic a Tona. Un any més tard acaba el màster de Tècnic
Ortopeda i comença a l'empresa familiar exercint d'ortopeda
fins a adquirir, fa dos mesos, la farmàcia de Sant Julià de
Vilatorta.
- Per què va escollir ser farmacèutic?
La veritat és que no sabia
massa ben bé quin camí escollir, sempre havia pensat en ser
oftalmòleg i vaig acabar fent
farmàcia. Podríem dir que va
ser una decisió presa per les
circumstàncies del moment,
suposo com tot en la vida.
- En quin moment va decidir
treballar a Sant Julià?
Enllaçant amb la pregunta
anterior les circumstàncies
ens hi han portat, i quina sort!
Ens va sortir la possibilitat
d'adquirir la farmàcia, ens vam
posar d'acord amb certa rapidesa amb els antics propietaris i vam dir: doncs endavant.
Els motius són diversos: per-

què és una farmàcia petita,
que es troba a Osona, en un
poble agradable i que creiem
que lliga amb el projecte que
tenim.
- Quins són els principals
canvis que ha fet a la farmàcia?
Hem intentat, des del principi,
apropar la farmàcia al poble,
conèixer individualment cadascun dels usuaris i, sobretot, ampliar l'estoc de medicaments i parafarmàcia per
oferir un millor servei.
- Quines són les característiques més importants que
creu que ha de tenir un farmacèutic?
Els que ens dediquem i treba-

llem de cara al públic i en el
món de la salut, hem de saber
escoltar i entendre els usuaris
per aconsellar-los i poder
solucionar les necessitats individuals de cadascun. Després, en sabrem més o
menys, però el que sí que
tenim clar és que hem d'estar
per la gent.

entrevista
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- Com és la relació que té
amb els clients de Sant
Julià?
La relació que intentem establir amb els clients és de proximitat. Creiem que des de la
confiança i el coneixement
podem donar més bon servei
i és així com intentem treballar. Volem que el client es
senti còmode, proper.
- Té previst introduir algun
tipus de millora o noves
prestacions de serveis en
un futur immediat? Quins
són els seus objectius?
La idea que tenim, i esperem
dur-la a terme en uns mesos,
és fer tota la farmàcia nova.
Des de la il·luminació fins als
mobles. Estem dissenyant
una farmàcia que tingui com a
principi l'arrelament al poble,
una farmàcia adaptada als
nous temps; en què puguem
oferir nous serveis, però que
no perdi l'essència del que
som, éssers socials que ens
dirigim els uns als altres pel
nom. Ja sigui la Maria, en
Josep o en Samir.
-I per acabar, quin creu que
hauria de ser el paper del
farmacèutic?
El paper del farmacèutic, com
a professional de la salut, no
s'ha de quedar en un mer dispensador, ha de tenir un
paper actiu en la comunitat.
Nosaltres com a establiment
de salut hem de fer la feina
ben feta, amb criteri, amb
professionalitat, amb rigor. I
és així com ens jutjaran i ens
valoraran.
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

C. Pare Manuel Cazador, 1r 2a
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

SERVEI A DOMICILI

RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA
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Maria Menció,
la Mari de Ca la Manyana
“No he reculat mai gairebé en res”

Maria Menció, coneguda per tots com la Mari de Ca la
Manyana, va néixer l’1 de març del 1938 a Sant Julià de
Vilatorta, on sempre ha viscut. És mare de la Mariona, en Santi
i la Núria; i àvia de la Marta, en Jan, en Santi, en Màrius, l’Enric
i l’Humbert. La façana de l’antic hostal és un dels trets més
característics del poble com el mateix restaurant, que té un
prestigi reconegut arreu de la comarca. Tot això ha estat
gràcies al treball constant de tota la família, però sobretot
de la feina conjunta que han fet la Mari i les seves dues filles.
Sense cap mena de dubte, Ca la Manyana, és el matriarcat
més important de Sant Julià de Vilatorta.

Quants anys fa que està
obert Ca la Manyana?
Des de fa molt temps.
Imagina’t si en fa de temps
que entre aquesta casa i la del
davant, Can Moreta, hi passava un carro just. Els avis dels
meus avis ja hi eren. El record
del meu avi, i que jo he vist en
fotografies, és quan en Pallàs
va fer la façana. La casa, per
tant, ja hi era des de feia molt.
Abans a Ca la Manyana, hi
havia un taulell i una taula llarga on es servia menjar a l’entrada; i on hi ha actualment el
menjador s’arreglaven els carros. Mentre dinaven aquí, ferraven els cavalls al davant, a
Can Moreta.
El meu avi va venir de Girona a treballar en la construcció del col.legi del Roser perquè era picapedrer i es va hostatjar a Ca la Manyana. Llavors, va ser quan es va casar
amb la pubilla d’aquí, la meva
àvia. El meu pare, el meu tiet...
van seguir la tradició de picapedrers, però tots van haver
de plegar per la silicosi de la
pedra. La meva mare en veure
tot aquest panorama devia
pensar que el millor era arrencar el negoci. A més, ella ja
estava acostumada a tenir un
negoci i va començar a arreglar les coses. A dalt, però, no
hi havia res i hi van fer habitacions. L’època també va començar a canviar i la gent
començava a sortir. Per tant, la
meva mare va començar a
emprendre com a tal el negoci
de Ca la Manyana fins arribar
avui.
Quan vas començar a treballar-hi?
Des de molt joveneta. Abans
hi havia un quarter de guàrdia
civil i d’aquests, n’hi havia sis
o set de solters que venien a
menjar aquí. Jo tenia vuit anys
que ja els servia. Els guàrdies
civils em tocaven a mi, jo me’n
cuidava sempre: els parava, la
taula els servia i els la despa-

personatges
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rava. Aquella taula era la meva. Això ho feia als estius perquè durant l’etapa escolar
estava interna al Pare Coll de
Vic. Quan vaig acabar, em
vaig posar a treballar aquí.

no m’havia plantejat mai
sobresortir. Això va venir després quan va venir en Silvino
que hi vam donar una empenta més, d’acord amb l’època
que hi havia també.

De què has treballat aquí?
De tot. Servia, feia llits, a vegades ajudava la meva mare a la
cuina... Tot i que a mi, la cuina,
no m’ha agradat gaire mai perquè si t’has de cuidar d’atendre
la gent no es pot fer tot alhora.
A més, tampoc m’entusiasmava. Em vaig anar cuidant de la
part administrativa i la mare feia
la cuina. La meva germana
també ens havia ajudat, hi érem
gairebé tots i, així, anàvem
tirant i quan necessitàvem gent
la llogàvem.

Creus que has complert tots
els teus projectes? Quin no?
Jo el que volia era tirar això
endavant i que en poguéssim
viure. Arribar fins a una meta,
no m’ho havia plantejat mai.

Quan el vas començar a portar tu?
Era bastant jove. Quan vaig
tornar del col·legi la meva
mare ja em va deixar els
comptes per mi i la distribució
de les habitacions. De tot
això, ja me’n vaig cuidar jo.
Et va tocar ser-ho o ho vas
triar?
Si m’haguessin deixat triar no
sé si ho hauria fet. És clar, quan
tens divuit anys això de no anar
mai enlloc, com més festes
més feina... tot això, em sobrava una mica. El que passa, que
quan m’hi vaig posar, m’hi vaig
posar a totes perquè sinó no
me n’hauria sortit. Llavors ja
vaig continuar i m’ha agradat.
M’hagués agradat estudiar
alguna cosa, però el meu pare
va estar malalt tota la vida; vull
dir, el panorma que hi havia a
casa no era perquè jo em plantegés marxar.
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Després de posar-t’hi a
totes, Ca la Manyana ha acabat sent un dels restaurants
més importants de la comarca. T’esperaves aquest èxit?
Sempre he treballat perquè la
gent quedés contenta, però

“Hi ha coses més
importants que la feina”
Què és el que més t’agrada
de Sant Julià de Vilatorta?
El poble m’encanta. Vaig per
altres pobles i només d’entrar
ja penso: “No és pas tan maco
com Sant Julià”. Considero
que hi ha uns entorns molt
bonics i pots anar a caminar
sense cansar-te perquè és
molt planer. A més, hi ha
coses del poble que la gent et
diu i que, tot i tenir-ho davant
del nas, no me n’havia adonat
mai.
I el que menys?
Segur que hi ha alguna cosa,
però ara mateix no se m’acut.

Polític: Abans en Jordi
Pujol; ara m’he anat desinflant... i molt!
Pel·lícula: Rebecca i
Testimoni de càrrec
Cançó: Barcelona de
Freddie Mercury i
Montserrat Caballé
Llibre: “L’última resposta”
d’Àlex Rovira i Francesc
Miralles
Color: Verd
Número: 17
Mar o Muntanya: Ara la
muntanya, abans el mar
Salat o dolç: Salat
Plat preferit de Ca la
Manyana: Els canelons

Quin és el lloc que t’agrada
més de Sant Julià?
Les Set Fonts. Ara són molt
maques, però a mi m’agradaven més abans: eren més
coquetones. Era un espai més
reduït amb moltes flors, hi
passava un torrent... Trobo
que els safaretjos, que hi havia
abans, no els haurien d’haver
tret mai perquè eren molt
macos. M’encantaven.
Quin ha estat el teu primer
bon amic/amiga del poble?
Havia anat quan era molt jove
amb l’Aniteta (de la Pastisseria
de ca la Nana) i la Riteta (de
cal Tano).
Quin vilatortí o vilatortina
admires?
Els de Can Pallàs. Encara que
som família, sé la història i sé
que havien fet molt pel poble.
Quina creus que és la millor
experiència que has viscut
fins ara?
Aquí al negoci quan m’hi vaig
posar em va portar satisfaccions, i moltes enrabiades també. Molts nervis perquè aquest
ofici és de nervis i que tot et
quedi bé. Després, tenia molta
satisfacció quan la cosa havia
acabat, sortia bé i acabava
pensant: “Perquè havia de patir
tant?”. Ara les satifaccions són
amb els meus. Amb la feina que
vaig tenir quan es va morir el
seu pare, els meus fills mai em
van portar problemes, es van
portar molt bé. És una satisfacció que s’hagin anat guanyant
la vida, que hagin sabut el què
havien de fer. Això és el principal.
I la pitjor?
El trobar-me sola, no en el sentit de falta de gent perquè aquí
sempre ha estat una casa de
molta gent de la família, però aquestes experiències de morts
joves et queden a l’estómac.
Encara ara quan en parles, et
queda una mica de tristor.

Si poguessis tornar enrere,
què canviaries?
Moltes coses, però t’has de
situar en les circumstàncies
que hi havia llavors. Abans no
era possible canviar-ho, ara sí.
Ara, però, ja no em toca a mi.
Potser no m’hi implicaria tant
agafaria més ajuda en lloc
d’implicar-m’hi tant jo. Tot i així
considero que he fet el què
havia de fer, alguna cosa m’ha
costat més o menys, però
n’estic satisfeta. No he reculat
gairebé mai en res.

dero que per molta feina que
tinguis, hi ha coses més
importants sempre. Hi ha la
família, mirar d’agrupar-los

tots, mirar que no hi hagi estira-i-arronses...
Aquestes coses són molt
importants: més que la feina.

personatges
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Quina és la teva virtut?
Ara no t’ho sabria dir, i no és
per modèstia.
I el teu defecte?
Tancada. No sóc molt oberta i
crec que si, a vegades, ho ets
més, no tens tants problemes.
Què et treu de polleguera?
Ara m’emprenya molt la política. Abans no m’hi fixava tant,
però ara, que tinc més temps i
que m’empasso moltes entrevistes... no entenc com persones que estan allà dalt diuen
tantes bestieses. Això em treu
de polleguera. Algun cop, al
matí quan escolto la ràdio, l’he
arribat a tancar perquè em
posa nerviosa. No ho aguanto!
Què et fa feliç?
Els néts. Em fan molt feliç.
Alguns cops cansen perquè jo
ja no hi arribo.
Ets més patidora com a
mare o com a àvia?
Pateixo més pels meus néts
que pels meus fills. No veia
tantes coses abans. Potser és
la punyetera televisió que
explica que passen tantes
coses i que jo en faig un gra
massa. A vegades, no goso
dir-ho perquè penso que em
tractaran de ximple.
Quin consell creus que és
imprescinble per viure la
vida?
Potser no l’he fet, però consi-

N’hi diuen Ca la Manyana perquè abans, a més de ser un petit
menjador, hi arreglaven els carros i, per tant, feien de manyans.
El nom en femení ha vingut perquè la continuació del negoci
ha estat regentada per noies. Ca la Manyana ha estat gairebé
sempre una casa de pubilles. Per això, és important destacar
la figura de les dues filles de la Mari, la Mariona i la Núria Isern,
que actualment es cuiden de l’establiment.
Què creieu que us ha aportat la vostra mare en el creixement personal? I professional?
Mariona:
Suposo que com tots els pares, m’ha donat bons consells. M’ha
ensenyat a ser honrada, una persona com cal en totes les
circumstàncies. Això, al cap i a la fi, és el millor que et poden
donar els pares.
A la feina, potser un esperit excessivament entregat. A vegades,
quan ja he fet el màxim, tinc la sensació que encara no n’hi ha
prou, sigui pel que sigui. Tan dolent és pecar per excés com per
defecte. Això potser és una coseta negativa, però també s’ha
d’entendre que ella ha viscut una època i nosaltres una altra.
Núria:
Uf! Quina pregunta! Professionalment, m’ha ensenyat a no precipitar-me amb les decisions, a pensar amb cap i seny, raonant
les coses. En definitiva, a tenir els peus a terra i, sobretot, a empatitzar amb la gent.
Com tota mare, té un amor incondicional pels seus fills, que he
après a valorar ara que jo també ho sóc. Això es converteix en
un recolzament constant, en un ser-hi sempre, tant pel que és bo
com dolent. Mai se sobresalta, sempre intenta buscar el punt
mig a tot.
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Fira del Tupí
Durant el cap de setmana del
25 i 26 de maig el nostre poble
va experimentar un veritable
allau de visitants. I això es va
comprovar en la valoració que
de la Fira del Tupí varen fer els
30 expositors ceramistes que
hi van participar i van oferir al
públic assistent un ventall de
productes de gran qualitat. La
part comercial es va complementar amb una desena de
parades dels comerciants i
entitats del poble. Tots varen
valorar molt positivament l’increment de vendes respecte
l’edició de l’any passat, tota
una fita tenint en compte l’actual context econòmic, però
que alhora consolida la dignificació i prestigi d'una fira
monotemàtica.
Cal destacar l’interès suscitat per les novetats de l’edició d’enguany: per exemple el
projecte I+T, en una nova línia
del memorial Joan Capdevila
que pretén incorporar peces
de terrissa en utensilis de la
vida quotidiana. Aquest projecte finalment desvelà la seva
sorpresa: Pep Madrenes
(mestre ceramista) i Pau
Sardiné (dissenyador) presentaren uns altaveus basats en
un fogó medieval i, inspirada
en una antiga torradora de
castanyes, una sopera que es
pot agafar per tot el vol sense
cremar-se. Realment els dos
artistes demostraren les possibilitats que el món de la
ceràmica pot suggerir a la
vida moderna.
La 5a edició de la Fira del
Tupí també va voler estrènyer
llaços més enllà de les nostres
contrades. El terrisser Serge
Guerrier, de Sant Marçal, a la
Catalunya Nord, fou convidat
especialment per la ocasió.
Aixecà molta expectació la
seva conferència, amb traducció simultània del francès,
i la seva demostració de cuina
tradicional i ecològica amb els

La Fira del Tupí repeteix èxit de públic,
i incrementa el nivell de vendes en
comparació amb l’última edició.
La Fira és ja un referent pels ceramistes
d’arreu de Catalunya.
mateixos utensilis de terrissa
negra que elabora ell mateix.
En la línia de recuperació
del patrimoni local, s’efectuaren visites guiades al forn de
terrissa de can Tomàs de
Plaça, experiència que s’aprofità per divulgar al visitant la
cuita de les peces, potser la
fase més desconeguda pel
públic general del procés d’elaboració ceramista.
Precisament, un forn mòbil
amb rodes que imitava una
parada de gelats contagià

aquest procés entre el públic
assistent, en una performance
on es podia veure la temperatura necessària per coure
peces de ceràmica, on les
llengües de foc en obrir
aquest forn formaven part de
l’estètica de la representació.
Aquest espectacle, “Gelats
calents”, a càrrec de la companyia Ignició, animava l’ambient del nombrós públic congregat per la Fira del tupí.
Paral·lelament a la fira,
totes les activitats com confe-

rències i projeccions en torn a
la ceràmica i a l'ofici de terrisser, tallers de ceràmica i
demostració de l'ofici a càrrec
dels expositors tingueren una
gran acollida i una molt bona
participació del nombrós
públic assistent.
Pel que fa a les activitats
complementàries cal destacar
la segona edició del “Mos del
Tupí”, consistent en la degustació gastronòmica oferta pels
restaurants i bars del municipi,
que va congregar un nombrós
públic. O el parc infantil, pensat perquè la quitxalla també
pogués gaudir de la Fira del
Tupí.
Destaquem com a activitat
amb un alt valor afegit les visites guiades entorn el modernisme i el noucentisme del
municipi que foren un autèntic
descobriment pel visitant que
venia a Sant Julià de Vilatorta,
i que en cas de ser caravanista, pogué instal·lar-se a la
població mercès a la primera
trobada d’autocaravanes, que
comptà amb la presència
d’una trentena de vehicles instal·lats al Parc de les Set
Fonts. Les activitats complementàries tingueren com a
cloenda el concert benèfic de
l’Aula de música de Sant Julià
de Vilatorta, a càrrec de dues
orquestres de l’EMVIC dels
nivells elemental i professional. El públic assistent va
omplir de gom a gom el Saló
Catalunya, i fins i tot s’hagueren d’habilitar més localitats
de les existents.
És evident, doncs, la gran
satisfacció amb què des de
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta es valora la 5a edició
de la Fira del Tupí. Així mateix
es vol agrair a totes les persones que han fet possible
aquesta nova edició de la nostra fira: organitzadors, expositors, conferenciants, voluntaris i a tots aquells que han
col·laborat en l’èxit d’aquesta
darrera edició.

5a edició de la fira tupí
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El Punt Jove
Informa
JUNY ALTERNATIU
AL PUNT JOVE
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També dins la línia d’accions que fomenten la participació i el protagonisme
dels joves del municipi, el
Pla Local de Joventut pretén oferir veu i capacitat
d’actuació als joves en el
disseny, implementació i
avaluació de les activitats
de dinamització juvenil. És
per això que la programació del “Juny alternatiu al
punt jove” ha estat confeccionada amb la participació dels joves i de fet, s’ha
anat transformant a mesura que els joves s’han
implicat en la realització de
les activitats.
Aprofitant l’arribada del
bon temps, les possibilitats que ens ofereix la
nova ubicació del punt
jove i la complicitat amb
els joves participants, hem
pogut realitzar un campionat de petanca, un de bitlles catalanes i un cinefòrum.
Recordem als joves del
municipi que el Punt Jove
Tortí, a més d’oferir diferents serveis (orientació
acadèmica i laboral, Punt
TIC...) i coordinar projectes
municipals i comarcals,
està obert a acollir i canalitzar aquelles propostes
juvenils que puguin generar dinamisme i aprenentatges en el si de la comunitat.

Marc Vilarrassa i les Miel Pop’s en l’entrega de Premis del Raid

RAID DELS AUSETANS
El passat dijous 16 de maig, a les
19 hores, al Consell Comarcal, es
varen donar els premis als finalistes del Raid dels Ausetans 2013.
El programa del Raid està
emmarcat en la línia de participació i protagonisme juvenil, i el seu
objectiu és el de potenciar la
cohesió social a través de programes específics i experiències
grupals.
L’acte, organitzat pel Consell Comarcal d’Osona i els 15 ajuntaments d’Osona que van participar-hi, fou presidit per la consellera
delegada d’atenció a les persones Elisabet Ferreres i el conseller
comarcal Jordi Casals. Va comptar també amb la presència dels
alcaldes de Calldetenes, Balenyà i Tona, i regidors de Centelles,
Prats de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Santa Eulàlia de
Riuprimer, Seva, Tavèrnoles, Torelló i Sant Julià de Vilatorta, així
com també la gerència del Consell Comarcal d’Osona.
La final comarcal en la qual participaven els 16 equips amb 78
participants es va celebrar els dies 11 i 12 de maig al centre d’oci
i aventura d’Anigami de les Comes. En representació de Sant
Julià hi va anar l’equip “Miel Pop’s”, compost per Andrea
Corominas, Andrea Terceño, Maria Cunill, Laura Sisquellas i
Mireia Raurell. Els equips guanyadors d’aquesta edició han estat
els següents:
Equip: “Españoles, Franco ha Werto” de Prats de Lluçanès,
premi: Estada i viatge d’un dia a Port Aventura per a cada un dels
participants.
Equip: “Som Bastant Golfos” de Sant Bartomeu del Grau, premi:
Viatge d’un cap de setmana a una ciutat europea per a cada un
dels participants
D’altra banda, es va lliurar el diploma al poble més solidari:
Torelló
Les “Miel Pop’s” varen quedar en tercera posició.

Campionat de petanca i campionat de bitlles catalanes

EL PUNT A LA PISCINA
El mes de juliol el Punt Jove es traslladarà un dia a la setmana a la
piscina municipal del poble. Durant aquest dia i en funció de la
demanda dels joves, es faran diferents activitats, com ara un Taller
de socorrisme i primers auxilis, i un dinar de “Traje”.

EL CASAL D’ESTIU
Com cada any es fa el casal d’estiu municipal del poble. Es fa a
l’escola del Bellpuig, i està obert a tots els nens i nenes de Sant
Julià. El casal es troba en la línia 2 del Pla Local de Joventut, la qual
es descriu com una línia d’emancipació i participació on es duen a
terme accions per millorar la capacitat d’emancipació dels joves.
Enguany hi ha contractats 3 monitors del poble. A la vegada, el
casal d’estiu és una oportunitat per compartir el temps lliure amb
altres nens i nenes i aprofitar-lo al màxim fent tota mena d’activitats
que no deixen indiferent a ningú.

CAMP DE TREBALL 2013
“JOVES PER
SANT JULIÀ”
Projecte d’aprenentatge
servei per a joves

punt jove
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Dins la línia d’accions que
milloren la capacitat d’emancipació dels joves, el
Pla Local de Joventut de
Sant Julià de Vilatorta
2013-2016 preveu una
colla d’accions destinades
a promoure l’accés a experiències formatives i culturals que acullen el desenvolupament integral dels
joves.
L’experiència del camp
de treball jove, sens dubte,
proporciona una sèrie d’aprenentatges i vivències
als joves participants i ofereix a la vegada, un servei
a la comunitat i a l’entorn
del municipi de Sant Julià
de Vilatorta.
Durant els seus 15 dies
de realització, una vintena
de participants d’entre 13 a
16 anys desenvoluparan
tasques de conservació i
arranjament en l’entorn del
municipi i en equipaments i
espais municipals, així com
el coneixement del territori,
tot gaudint d’activitats lúdiques i ambientals. També
podran gaudir d’una ruta
per l’Espai Natural Guilleries-Savassona amb una
pernoctació en bivac.
Els camps de treball
permeten treballar per a
una ciutadania compromesa, on les persones són
capaces d’assumir reptes,
treballar en equip, reflexionar críticament i actuar en
l’entorn, tot buscant, de
manera altruista, una
repercussió positiva en la
comunitat.
Per més informació:
http://activitats.esplai.org/
sant-julia/joves-per-santjulia
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PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal
Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliaris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxació o valoració real
• Assessorament en inversions
• Gestió de comunitat de propietaris
(Per un cost mínim tindrà la seva comunitat
ben gestionada i al corrent de cobrament).
• Assegurances

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

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

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

Menú diari
Polígon La Quintana
C. Comerç, 17 - Tel. 93 812 00 03
Sant Julià de Vilatorta
30

fmolas@osonanet.com

Aquest 2013 ha de ser un any
molt important per al futur de
la nostra nació i, per això, tant
Vilatorta per la Independència
com l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) no quedaran
al marge. A banda del concert
que es celebrarà el proper 29
de juny i per al que hem distribuït entrades i organitzat
autocars, s’organitzarà el proper 11 de setembre una gran
cadena humana, inspirada en
la famosa via bàltica, que
recorri el nostre país per
demostrar que som un poble
unit i que, sobretot, volem la
independència de Catalunya.
Però una altra de les accions
principals que durà a terme
l’ANC properament arreu del
nostre país serà la campanya
“Signa un vot per la
Independència”, basada en el
dret fonamental del dret de
petició, el qual no només es
troba recollit en el nostre
Estatut de Catalunya, sinó
també en la sagrada (per a
alguns) Constitució espanyola. Concretament, el dret de
petició estableix que qualsevol ciutadà es pot adreçar

davant qualsevol institució
pública per dur a terme qualsevol petició sobre qualsevol
matèria que li pugui afectar o
sigui d’interès col·lectiu o
general. I així ho farem, com
sempre pacíficament i democràtica.
D’acord amb la legislació
vigent, aquest dret de petició
el pot exercir qualsevol ciutadà major de 16 anys mitjançant un escrit, fent constar la
identitat del peticionari, allò
que es demana, el destinatari
de la petició i un lloc per rebre
les notificacions.
Consegüentment, a l’empara d’aquest dret constitucional, es tractarà de demanar al Parlament de Catalunya
que dugui a terme totes les
iniciatives polítiques que facin
falta per tal que es pugui celebrar, no més tard del 31 de
maig de 2014, una consulta
democràticament i políticament vinculant en la qual es
pregunti als ciutadans del
nostre país si volen o no que
Catalunya esdevingui un Estat
independent i, subsidiàriament, per al probable cas que

això no sigui possible perquè
precisament l’Estat espanyol
no ho permeti, impedeixi o
dilati la celebració d’una consulta vinculant o unes eleccions plebiscitàries o no reconegui els resultats de dita consulta, s’interpreti inequívocament aquesta sol·licitud basada en el dret de petició com
una manifestació lliure d’una
voluntat favorable perquè els
representants electes del
poble de Catalunya declarin la
independència del nostre país,
tirant llarg l’11 de setembre de
2014.
Actualment, s’ha realitzat
una prova pilot en diferents
localitats per tal de comprovar
l’efectivitat del sistema dissenyat específicament per a la
campanya. Hem de tenir en
compte que no es tracta d’una
simple recollida de signatures,
sinó d’exercir un dret fonamental, de manera que s’ha
de fer escrupolosament i amb
el màxim de garanties possibles, evitant l’existència d’errades o duplicitats que puguin
invalidar o posar en dubte la
campanya realitzada.
A tal efecte, s’instal·laran taules de recollida de butlletes,
de manera que qualsevol persona que vulgui exercir el seu
dret de petició, s’haurà de
presentar amb el seu DNI, signar amb bolígraf i, davant d’un
apoderat o interventor degudament habilitat per l’ANC,
dipositar-la en una urna, lliurant-li un resguard per acreditar haver exercit aquest dret
constitucional. Posteriorment,
s’aixecarà acta de les peticions recollides, es presentaran davant un notari i es dipositaran en un punt concret
encara per determinar. No es
permetrà el vot electrònic, ni
per correu, ni per internet, ni
delegar en una altra persona
perquè lliuri físicament la seva
butlleta en els punts de recollida, ja que hom s’haurà d’acreditar personalment mitjançant
DNI o passaport. Per evitar

vilatorta per la independència
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qualsevol duplicitat en els
vots i perquè totes les dades
que constin siguin correctes,
un sistema informàtic dissenyat expressament per a l’ocasió comprovarà totes les
peticions realitzades. Aquest
fitxer, òbviament, està degudament encriptat per evitar
possibles intromissions alienes i serà estrictament confidencial d’acord amb la legislació actual sobre protecció
de dades. Per tant, la voluntat
és que la campanya sigui una
acció escrupolosament legal.
Així doncs, la importància
d’aquesta campanya serà
cabdal, sobretot davant l’eventual impossibilitat que la

consulta no es pugui dur a
terme, esdevenint una de les
principals accions que servirà
per mostrar a Europa, al món
i, sobretot, als polítics del
nostre país, que els catalans
volem inequívocament la
independència de Catalunya.
Per aquest motiu, la campanya “Signa un vot per la
Independència” ha de ser un
èxit rotund de participació de
catalans ja que pot esdevenir
l’única via que tindrem els
ciutadans del nostre país per
expressar la nostra voluntat
sobiranista, de manera que
Vilatorta per la Independència
us convidarem a participar
activament quan s’hagi enge-

QUE NO S’APAGUI LA FLAMA
Els companys de Vilatorta per la Independència
hem intentat al llarg de tot aquest any intentar que
no s’apagui la flama que vam encendre el passat
11 de setembre a Barcelona, on més d’un milió i
mig de persones vam cridar obertament la nostra
ferma voluntat d’esdevenir un nou Estat d’Europa.

DECLARACIÓ DEL MUNICIPI COM
A TERRITORI CATALÀ LLIURE
D’aquesta manera, en el mes de febrer, davant la
impugnació per part de la Delegación del Gobierno
contra la moció que va aprovar en el seu dia el
nostre consistori declarant el municipi territori
català lliure, vam organitzar un acte de suport
davant l’Ajuntament amb l’assistència d’un munt
de persones, que amb les seves estelades vam
donar el nostre recolzament incondicional al Ple de
l’Ajuntament.

CAMÍ DE LA INDEPENDÈNCIA
En el mes d’abril, conjuntament amb els companys
de Terra de Tupinots vam organitzar la Trobada al
Monestir de Sant Llorenç del Munt, en la qual unes
dues-centes persones vam sortir a peu des del
nostre poble i vam seguir el Camí de la
Independència fins el monestir, on en Francesc
Orenes ens va llegir un manifest.

RÈTOLS DE MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA
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Així mateix, coincidint amb la diada de Sant Jordi,
vam col·locar dos rètols a l’entrada del nostre
poble on indicàvem que el nostre és un municipi
per la Independència, refermant, d’aquesta manera, el nostre clar i ferm compromís com a poble
cap a la nostra emancipació nacional.

gat en el nostre municipi.
Precisament, quan la campanya s’obri per al nostre territori,
Vilatorta
per
la
Independència es presentarà
com a dipositària de les butlletes que els vilatortins i vilatortines signem en exercici
d’aquest dret fonamental de
petició per tal de poder-les
presentar conjuntament al
Parlament de Catalunya juntament amb la resta de les recollides per les altres assemblees territorials. I, com que
no pot ser d’altra manera,
esperem que tot el poble se
sumi a aquesta campanya i
sigui un èxit rotund de participació en el nostre municipi.

XERRADA DE JAUME SELLARÈS
D’altra banda al mes de maig vam organitzar una xerrada al Saló Catalunya del polític i escriptor Jaume Sellarès, director del
Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya
i un dels principals referents en matèria de
seguretat, el qual ens va fer cinc cèntims
de com està anant el procés independentista a Catalunya i com l’Estat espanyol
intentarà posar pals a les nostres rodes.
Una xerrada brillant i realment interessant.

FLASHMOB A SANT MARC
En el mes de juny vam organitzar, juntament amb les assemblees locals de
Calldetenes, Folgueroles i Santa Eugènia
de Berga un flashmob a Sant Marc, sortint
a peu des dels quatre pobles i confluint en
aquell punt, on després vam hissar una
estelada gegant muntada amb les quatre
barres vermelles que portàvem cadascun
dels pobles participants. Un cop hissada,
la poetessa Pilar Cabot ens va adreçar
unes paraules, recordant-nos la necessitat de lluitar per aquest nou Estat que
anhelem per nosaltres, però sobretot pels
nostres fills i les noves generacions i,
sobretot, que no podem deixar que ens
prenguin la dignitat que com a poble ens
mereixem.

vilatorta per la independència

REV. 66_Maquetación 1 11/07/13 09:15 Página 31

CONCERT PER LA LLIBERTAT
Finalment, com tampoc no podia ser d’altra manera, hem organitzat dos autocars
per poder assistir tots junts des de Sant
Julià al gran Concert per la Llibertat del
dia 29 de juny al Camp Nou. Una altra
mostra de la gran capacitat de mobilització del nostre poble, especialment quan
es tracta d’actes de reafirmació nacional.
Però tots aquests actes no ens han de
fer perdre de vista el nord. El nostre gran
objectiu és doble: d’una banda, que l’any
vinent es realitzi la tan anhelada consulta
sobre la independència de Catalunya i, de
l’altra, que el resultat d’aquesta consulta
sigui clarament afirmatiu, per la qual cosa
hi ha encara molta feina a fer per tal d’assolir el consens social necessari. I per
això, properament iniciarem la que ha de
ser una de les principals campanyes de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), la
denominada: Signa un vot per la independència, basada en el dret de petició,
que parlem a la pàgina anterior i que caldrà que, novament, tots els vilatortins i
vilatortines hi participem activament.
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REBUFAPLANETES l'espectacle del fi de festa
L’essència d’un clàssic. L’any 1982, Pep Bou estrenà el seu
primer espectacle elaborat íntegrament amb bombolles de
sabó. Han passat nits i dècades i l’essència d’aquest mateix
muntatge ha trepitjat escenaris de tot el món. Públics dels sis
continents han contemplat i gaudit de l’essència d’un llenguatge únic: la bellesa efímera mitjançant l’espai efímer que
conformen les bombolles de sabó. Amb el pas del temps,
Pep Bou ha fet evolucionar el seu llenguatge i mitjançant l’experimentació i la investigació ha creat altres muntatges que
han mostrat noves maneres d’entendre l’espai. Però és amb
BUFAPLANETES i ara amb REBUFAPLANETES que l’artista
català assoleix el màxim esplendor assolint la combinació
justa entre la precisió tècnica i l’excel·lència teatral. REBUFAPLANETES es presenta al seu públic com una revisió i actualització de BUFAPLANETES, un espectacle que ha esdevingut un “clàssic” de l’escena teatral catalana i un referent ineludible del teatre visual europeu. Una peça que conté tots els
ingredients d’una obra en majúscules on es troba un bon
argument, l’espectacularitat visual i la originalitat. Aspectes
que l’espectador de totes les edats ja fa més de 28 anys que
valora i segueix amb delit. I és que no hi ha res més atractiu
per als públics de tot el món que trobar-se damunt de l’escenari una persona que és capaç de captivar-los mitjançant la
fràgil bellesa d’una bombolla de sabó.
L’espectacle de fi de festa REBUFAPLANETES de
Pep Bou es farà al pavelló municipal. El preu de l’entrada és de 5€ (menors de 12 anys gratuït).
Les entrades es poden adquirir anticipadament a
l’Ajuntament fins el dijous 25 de juliol.

Vine a riure una estona
Dilluns 22 de juliol
a 2/4 de 10 de la nit
a la plaça de Catalunya
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Modernisme, Noucentisme i Miquel Pallàs
Montse Piqué i Lluís Solanas dedicaran el Pregó de la Festa Major
a la nova ruta arquitectònica que s’ha estrenat enguany
Després de la bona acollida de les visites guiades a la Ruta de l’Arquitectura
Modernista i Noucentista, s’obre una
porta nova que ens mostra tot un
potencial encara per explorar. El creixement urbanístic que va tenir lloc a Sant
Julià des de finals del s. XIX fins a
començaments del s. XX va canviar la
cara visible del poble. Els edificis que es
conserven d’aquella època són un llibre
obert per entendre l’arquitectura
modernista, noucentista i els estils historicistes. Però el més important de tot:
Sant Julià no hagués estat el mateix si
no hagués aparegut Miquel Pallàs. Per
aquest motiu la finalitat del Pregó d’enguany és primer fer una mirada a la
Catalunya del s. XIX per entendre quines eren les tendències del moment,
per després acostar-nos ben a prop per
comprendre perquè Sant Julià és com
és i quin paper hi va tenir Miquel Pallàs.

Montse Piqué (Avinyó, 1973).
Graduada en Ciències i Tecnologia
de l’Edificació, Arquitecta Tècnica,
postgrau en Urbanisme. Viu a Sant
Julià des de 1997. Aficionada a la
història de l’arquitectura, impulsora
de la Ruta del Modernisme de Sant
Julià, fa 18 anys que treballa com a
professional liberal especialitzada
en valoracions immobiliàries.

especial festa major
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Lluís Solanas (Vic, 1959). Responsable de l’Observatori Meteorològic de Sant Julià de Vilatorta i
director del projecte MeteoVilatorta,
que organitza entre d’altres la
Setmana de la Ciència, apassionat
del territori, de la història i tot el que
envolta el poble. Promotor i
col·laborador de les rutes guiades
de Sant Julià de Vilatorta. Viu a
Sant Julià des de 1986.

Durant la Festa Major

Visites guiades per la Ruta de l’Aeròdrom i
per la Ruta del Modernisme i Noucentisme
Sortides de la Ruta guiada
a l’Aeròdom de Vilatorta
Dissabte 27 i diumenge 28 de juliol:
• a 2/4 de 10 del matí
• a les 5 de la tarda
Durada: tres hores (9 km)

Sortides de la visita guiada
a la Ruta Modernista i Noucentista
Dissabte 27 i diumenge 28 de juliol:
• a les 10 del matí
• a les 7 de la tarda
Durada: una hora i mitja (2 km)
Preu per persona i ruta: 2 euros
Inscripcions i sortides: Aula de Cultura
Cal anar ben calçat i degudament protegit
del sol.
35
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Dissabte, 13 de juliol

Diumenge, 21 de juliol

- A les 6 de la tarda, al pavelló municipal:

- A les 8 del matí, a la zona esportiva:

2n FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC
(org. C. Patinatge Artístic)

II CURSA DE MUNTANYA CAU DE GUILLES
- A les 9 del matí, a la plaça de Catalunya:
20a TROBADA DE MOTOS ANTIGUES

Divendres, 19 de juliol
- A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:
CAMINADA NOCTURNA
inscripcions a la sortida. Preu 4 €. (org. Tupinots)

- A les 9 del matí, al parc de les Set Fonts:
CONCURS DE BOTXES
- A les 10 del matí, a la plaça de Catalunya:
XIV TROBADA DE PUNTAIRES
- A les 12 del migdia, a la plaça de Puig i Cunyer:

Dissabte, 20 de juliol
- A les 10 del matí: CURSA CICLISTA
FESTA MAJOR, OPEN 17-49 (org. CCCalma)
- A les 10 de la nit, a la pl. de Catalunya:
SARDANES, amb LA FLAMA DE FARNERS
- A les 9 del vespre, a la zona industrial:
SOPAR DEL JOVENT (org. Tupinots)

HISADA DE L’ESTELADA (org. Vilatorta per la Independència)
- A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya:
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR:
“Modernisme, noucentisme i Miquel Pallàs”
a càrrec de MONTSE PIQUÉ i LLUÍS SOLANAS
- A 2/4 de 8 del vespre, a l’Aula de Cultura:
INAUGURACIÓ 4a MOSTRA D’ART LOCAL

- A les 12 de la nit, a la zona industrial:
FESTA JOVE (org. Tupinots)

FESTA
MAJOR
2013

Dilluns, 22 de juliol
- A les 7 de la tarda, a la plaça de Catalunya:
JOCS, TASTETS I MÚSIQUES DEL MÓN
(org. Abarka Bake)

- A 2/4 de 10 de la nit, a la pl. de Catalunya:
ACTUACIÓ DEL CANTAUTOR QUIM VILA
(org. Vilatorta per la Independència)

Dimarts, 23 de juliol
- A 2/4 de 10 de la nit, a la pl. de Catalunya:
VILATORTA PAM A PAM
Joc de proves sobre Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

SANT JULIÀ D
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Dimecres, 24 de juliol

Dissabte, 27 de juliol

- A les 9 del vespre, a la plaça de Catalunya:

- A les 10 del matí, a la zona esportiva:

EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA

ATRACCIONS INFLABLES

a càrrec dels alumnes de FITPAUNESS

- A 2/4 de 12 del migdia: FESTA DE L’ESCUMA

- A 2/4 de 10 de la nit, a la pl. de Catalunya:

- A les 5 de la tarda, pels carrers del poble:

I TU QUÈ FAS? (org. Tupinots)
Puja a l’escenari i demostra que saps fer

AIGUA PER AL JOVENT (org. Tupinots)
- A les 5 de la tarda, al parc de les Set Fonts:
SARDANES, amb la cobla MONTGRINS

Dijous, 25 de juliol

- A les 7 de la tarda, a la plaça de Catalunya:

- A les 7 de la tarda, a la plaça de Catalunya:

CONCERT, amb l’orquestra MONTGRINS

GIMCANA I BICICLETADA POPULAR

- A les 11 de la nit, a la plaça de Catalunya:

-8 km- per la zona del Camp d’Aviació

GRAN BALL DE FESTA MAJOR

(org. Club Ciclista Calma)

amb l’orquestra MONTGRINS

- A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya:

- A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts:

CINEMA A LA FRESCA

AQUELLS MERAVELLOSOS ANYS

Projecció de la pel·lícula TED (en català)

Festa i música dels 70 i 80 (org. Tupinots)

Divendres, 26 de juliol

Diumenge, 28 de juliol

- A les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya:

- A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya:

XVIIè CONCURS D’ALLIOLI
- A les 9 del vespre: SOPAR POPULAR
- A 2/4 d’11 de la nit, carrers del centre històric:
CORREFOC, amb ESCAMOT DIABLES
- A les 12 de la nit, a la plaça de Catalunya:
KARAOKESBAND
- A les 12 de la nit, al parc de les Set Fonts:
TUPINADA (org. Tupinots)

TROBADA GEGANTERA i CERCAVILA
- A les 6 de la tarda, a la pl. de Catalunya:
ESPECTACLE INFANTIL amb
YAKUMBA, QUINS TRASTOS!
- A les 10 de la nit, al pavelló municipal:
FI DE FESTA:
PEP BOU presenta

REBUFAPLANETES

DE VILATORTA

apunts de festa major
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XVIIè Concurs d’allioli
Bases:
- Inscripcions: us podeu inscriure abans de començar el
concurs
- Elaboració: els participants hauran de fer l’allioli dalt
l’entarimat de la plaça de Catalunya
- Temps: els concursants disposen d’un temps màxim de
30 minuts
- Utensilis: cada participant s’haurà de proveir d’un morter i d’una mà de morter
- Ingredients: L’organització facilitarà els alls i un setrill
d’oli. Altres ingredients es deixen en consideració de cada
participant.
- Participació: Es pot participar individualment o per parelles.
Premis:
- Premi al millor allioli
- Premi al millor allioli amb altres ingredients
- Record de participació a tots els participants

Correfoc
- Itinerari: c. Església, pl. de l’Església, c. Rector Roca, c.
Campanar, pl. Major, c. del Pont, Pl. de l’Ajuntament, c.
Sant Roc, Av. Jaume Balmes i c. dels Marquesos de
Vilallonga.
- Protecció de portes i finestres: Es recomana que protegiu amb cartrons les vidrieres de la planta baixa de les
cases dels carrers per on passa el correfoc.
- Protecció dels participants: Per participar activament
del correfoc i posar-se sota les guspires es recomanable
que porteu roba de cotó amb màniga llarga, barret, mocador per la cara i calçat tancat.
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Sopar popular
- Tiquets: Ja podeu adquirir els
tiquets del sopar fins el dimarts 23
de juliol a les oficines de
l’Ajuntament
- Preu: El sopar té el preu simbòlic
d’1€ per tiquet per a les persones
empadronades i 8€ per a les persones no empadronades. Amb aquesta mesura es vol evitar el mal ús que
es pugui fer dels tiquets i el malbaratament del menjar.
- Sentit d’aquesta festa en comunitat: El sopar popular és un acte
compartit, per això es fa a la plaça
on tothom hi participa sent-hi present. Es recomana que no vingueu a
buscar el sopar si teniu intenció de
menjar-vos-el a casa. No trenquem
l’autèntic esperit de la festa!
- Cal dur-se la taula, les cadires i
els coberts.
- Muntage i desmuntatge de taules: Les taules es poden muntar a
partir del matí del mateix divendres.
Un cop acabat el sopar no cal que
les desmunteu -el correfoc no entra
dins la plaça, comença i acaba al
carrer dels marquesos de VilallongaDes del vostre lloc i còmodament
asseguts podreu gaudir dels actes
que es fan després del correfoc.

opinió
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El poble opina
La secció on la gent del poble opina sobre aquest.
Les preguntes d’aquesta edició són:
• Quin acte de la Festa Major enyores?
• Per què?

Montserrat Franquesa. 80 a.

Jordi Gené. 45 anys

Cristina Güell. 21 anys.

La Festa Major ha canviat moltíssim, però l’única cosa que
trobo a faltar és el carrilet. Ens
agradava perquè podíem anar
a fer un vol. La resta de coses
estan molt bé. Prefereixo que
es faci al juliol i no al setembre,
perquè acostuma a fer més bo.

Trobo a faltar que es posi
música per gent de la meva
edat. N’hi ha per gent gran i
activitats com les de les Fonts,
per joves. Tot i això, he de dir
que no participo massa a la
Festa Major: vaig al sopar i al
que fan pels nens.

Es podria recuperar la Tupiporcada, perquè és una activitat molt diferent, per gent jove
i no relacionada amb alcohol.
No sé quants anys fa que ja no
és al programa, recordo haverla vist de petita, però la idea
estava molt bé.

Pol Vargas. 21 anys

Joan Godayol. 72 anys.

Maribel Molist, Lídia Bañeras
i Imma Fargas. 44, 42 i 46 a.

Una bona opció seria recuperar la Tupiporcada, semblant al
Birratorta, però emmerdant-se.
Es podria fer no només amb
fang i utilitzar ketchup, maionesa... Una activitat que l’al·licient fos embrutar-se. També
estaria bé alguna gimcana per
grups o carrers. La Festa de
l’Escuma, pels nens, que no sé
si encara es fa...

M’agradava molt més al setembre, perquè aleshores no
feia tanta calor. A finals de
juliol no es pot anar enlloc. Ara
que tenim el pavelló, es podria
fer servir més: com que ja no
s’ha de muntar l’envelat, l’escenari podria ser allà.

No t’ho sabríem dir, la veritat és
que la Festa Major està molt bé
com fins ara. Nosaltres, amb el
sopar i activitats per la canalla,
ja en tenim prou. Actes a l’aire
lliure, inflables... És molt completa. (L’Imma afegeix) A mi, el
que em va agradar molt és el
concert d’en Miquel del Roig.
El podrien tornar a portar!
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SERRALLERIA
MECÀNICA
JOAN TORRENTS

Centre Dental
Sant Julià
OFERTA ESPECIAL
20% DE DESCOMPTE EN
PROTESIS AMOBIBLES

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

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

Bufet d’Advocats

CASTELLS

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

L'aventura científica empresa
pel geòleg Francesc Farrés fa
més de quaranta anys ha quedat reflectida en la publicació
de l'obra "Sant Llorenç del
Munt. Catàleg arqueològic", el
treball premiat amb la Beca de
recerca Vilatorta Vilalleons
2012-2013 i que el dissabte
dia 1 de juny va reunir una
setantena de persones en la
presentació celebrada a la
sala de plens de l'Ajuntament.
L'acte va comptar amb la
presència a la taula de l'alcalde Joan Carles Rodríguez,
l'historiador Joaquim Albareda i l'arqueòloga Anna Gómez, que van posar de relleu
el gran valor de les troballes
efectuades durant les excavacions de Sant Llorenç i que
han quedat sistemàticament
classificades en el llibre amb
unes acurades il·lustracions i
descripcions. Albareda va
reconèixer haver quedat molt
impressionat de la riquesa de
les peces ceràmiques localitzades.
L'arqueòloga Anna Gómez
va assenyalar que havia après
molt fent el treball de supervisió dels continguts de l'obra
publicada, ja que "a Osona
sovint no som conscients del

patrimoni que tenim; coneixem el nostre municipi, però a
mesura que ens n'allunyem,
anem perdent referències".
Finalment, Farrés va repassar amb detall els noms de
totes les persones que l'han
ajudat durant aquests més de
quaranta anys en les investigacions i excavacions de Sant
Llorenç, així com dels experts
i professionals que han intervingut en l'edició del llibre. La
vàlua dels descobriments fets
en aquest monestir romànic,
va destacar Farrés, és extraordinària perquè contempla
un poblament ininterromput
des del Neolític fins a l'Era
moderna, omplint una seqüència de dipòsit de restes

que no es dóna en gaire llocs
del país, "i tot en una superfície molt petita, de poc menys
de 2.000 metres quadrats", va
assenyalar.
L'alcalde, Joan Carles Rodríguez, va lloar la generositat
de Farrés per haver destinat
tots els diners de la beca guanyada l'any passat per a la
publicació del llibre, una
autèntica obra monumental
en la qualitat de l'edició i pel
que significa de recopilació
d'un treball que ha durat
dècades. L'edició ha estat a
càrrec de l'Ajuntament de
Sant Julià i del Consorci de
l'Espai Natural GuilleriesSavassona.
L'obra acaba amb un recull
d'indrets de l'entorn de Sant
Llorenç, amb propostes concretes de noves investigacions i excavacions per tal de
descobrir la nombrosa informació i secrets que sens
dubte encara conserven. Sant
Llorenç està situat a cavall
entre la plana de Vic i les
Guilleries, en una zona molt
coneguda per excursionistes i
bosquerols. Podeu adquirir el
llibre posant-vos en contacte
amb en Francesc Farrés o
amb l’Ajuntament.

espai llibres
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ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

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

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

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

www: info@savvilaro.com

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

•
•
•
•

Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

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

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

BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Mercat Municipal - Parades, 87 - 88 - 120 - 123
Tel. 93 883 39 95 (Mercat)
Tel. 93 888 74 51 (part.)
VIC (Osona)

Joan Soler Riera presenta la seva primera novel·la
“Manuscrit 1640:
El mestre pintor de Sant Julià de Vilatorta”
El dissabte abans de la diada
de Sant Jordi es va fer la presentació del llibre Manuscrit
1640, a l’Aula de Cultura. Va
ser un acte peculiar disposat
en tres parts diferenciades.
Una primera on els companys
de Vilatorta Teatre Concepció
Tort, Joan Carles Rodríguez i
Valentí Martín van fer una lectura del segon capítol del llibre. Com sempre, sensacional, malgrat concebre aquesta
idea a darrera hora i sense
assaig previ. En una segona
part es va projectar un petit
audiovisual per posar en antecedents el lector de l’obra.
Explicava, resumidament, la
situació de Catalunya del
segle XVII i en concret de l’any
1640, on està emmarcada la
història del llibre. La tercera
part va anar a càrrec magistralment de Francesc Orenes i
Santi Riera.
Haig de reconèixer i agrair
de tot cor a tots ells per la
valentia de presentar una obra
d’un aprenent d'escriptor. El
cert és que ni jo mateix les
tenia totes. He fet moltes
exposicions de pintura i mai
havia estat tan nerviós, sobretot al començament de l’acte.
Com vaig explicar, la gestació
d’aquest llibre ha estat força
complicada, no només per ser
totalment autodidacte -i a
sobre haver-lo d'editar als
Estats Units-, sinó per ser una
feina completament desconeguda per a mi. En aquesta
gestació vull agrair especialment la col·laboració de la
Marta Borrós com a correctora i amiga. Haig de dir que
aquesta primera edició del llibre no ha estat del tot polida
ja que hi hem detectat algunes errades no atribuïbles, en
cap cas, a la feina de la Marta,

que molt preocupada, com jo
mateix, ja vam constatar el
mateix dia de la presentació.
Demano disculpes per aquestes errades que ja han estat
esmenades.

espai llibres
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Em complau molt l’acceptació que ha tingut el llibre per
part dels lectors. La gent que
l'ha llegit el recomana i això és
molt bon senyal. També, des
de la Llibreria Mots de Vic han
arribat a demanar el llibre per
la seva venda, després que
l’encarreguessin
des
de
Barcelona. Sapigueu doncs
que a més de la venda a través d'internet -o contactant
amb mi directament-, també
el trobareu a l'esmentada llibreria.
A tots aquells que varen
creure en aquest projecte,
moltes gràcies i us anuncio
que hi haurà segona part.
Joan Soler Riera
http://manuscrit1640.blogspot.com.es/
manuscrit1640@gmail.com
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BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

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

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

Jordi Fiter Vila
FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,
MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES
C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Agrupació Sardanista
L’Aplec de
Puig-l'agulla
passat per aigua
Aquest any l’Aplec de Puigl’agulla es va haver de suspendre a causa de la intensa pluja
que va caure durant tot el dia,
que va fer impossible la seva
celebració.
Malgrat tot, però, mossèn
Jaume va oficiar la missa, cantada per la Coral Cants i Rialles.
En acabar l’ofici, es va improvisar un concert de petit format
amb la cobla Baix Llobregat
que va interpretar mitja dotzena
de sardanes, que van ser molt
ben rebudes pels assistents.
L'Agrupació Sardanista vol
agrair molt sincerament a mossèn Jaume Reixach haver-nos
permès fer el concert dins els
santuari. D’aquesta manera es
va donar per acabat l’Aplec.

Les audicions d’hivern al pavelló
La possibilitat que ens brinda aquest equipament per poder fer
sardanes a l’hivern quan no s’han fan enlloc més, és sens dubte
garantia d’èxit. Després de les tres audicions ja fetes, aquest any
només queda la del dia 10 de novembre en la qual tradicionalment
també fem la castanyada sardanista.

L'Aplec Comarcal d’Osona a Rupit
Quan surti aquesta revista s'haurà fet el VI Aplec Comarcal
d'Osona que enguany estava programat pel 7 de juliol a Rupit,
amb sardanes al matí, a càrrec de la cobla Ciutat de Girona i a la
tarda amb les cobles La Flama de Farners, Jovenívola de Sabadell
i Ciutat de Girona.
L'Aplec ha estat presidit pel magnífic estendard que l'identifica.
peça feta a mà al nostre poble pel Taller de Llana.

Programa d'audicions d'estiu
Dissabte 20 juliol
Dissabte 3 agost
Dissabte 10 agost
Dijous 15 agost
Dissabte 17 agost
Dissabte 24 agost

Plaça Catalunya (Festa Major)
Plaça Catalunya
Plaça Catalunya
Vilalleons (Festa Major)
Plaça Catalunya
Plaça Catalunya
(Concurs de colles improvisades)

Instruments de la cobla

La
Trompeta

La trompeta és un instrument
de vent de metall, i el seu so
es produeix per la vibració
dels llavis de l'intèrpret a

10 nit
10 nit
10 nit
5 tarda
10 nit
10 nit

l'embocadura de l'instrument.
Es tracta d'un dels instruments més antics, inicialment
només consistia en un tub
cònic de metall; la millora de
l'instrument més important es
va produir al s. XIX en incorporar-li el sistema de vàlvules de
pistons, que permeten obtenir
totes les notes cromàtiques
dins dels seu registre.
A la cobla trobem dues
trompetes, i es tracta de l'instrument més agut de la secció
de metall. A les primeres cobles s'utilitzaven cornetins,

La Flama de Farners
Sabadell
Lluïsos
Jovenívola d'Agramunt
La flama
Baix Llobregat

però actualment s'utilitza la
trompeta en si bemoll, el so
resultant és una segona
major inferior al so escrit.
La sordina és un accessori de metall o fusta que s'introdueix en el pavelló per
modificar el volum i el timbre
de l'instrument i també és utilitzada en algunes sardanes.
La trompeta és utilitzada
tant en passatges melòdics,
portant la melodia o fent una
segona veu, com reforçant
l'harmonia i el ritme de la sardana.
45
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30

Domicili: Passatge Font de la Teula, 14
Tel. 93 888 71 35 - SANT JULIÀ DE VILATORTA
Taller: Rec d’Acumulada, 7
08519 FOLGUEROLES - Mòbil 659 13 43 29

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

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

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

PORC NATURAL!!!
Engreixat a la nostra granja amb
pinso natural i sense antibiòtic
Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…
– embotits, curats i cuits de tot tipus
– preparats càrnics a punt de coure
– plats preparats
– congelats…
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Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92
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Abaraka bake
Contes d’arreu
A través dels contes coneixem les cultures. Explicar
contes és un art molt antic
que és viu a totes les cultures
del nostre planeta. Durant la
festa major i des de l’associació Abaraka Bake organitzarem una explicada de contes
d’arreu del món. Els contes
del món ens transporten a una
dimensió global i ens permeten imaginar i entrar en un
món nou. Estigues pendent
dels actes de la festa major!
Per altra banda l’associació
va col·laborar, durant tot el
més de juny, en una recollida
d’aliments organitzada pel
banc d’aliments sota el nom
de “la fam no fa vacances”.
Era una campanya d’aliments
bàsics per aconseguir que les
persones més necessitades
d’aquí rebessin ajuda alimentària durant l’estiu. Els aliments es podien deixar a la
pastisseria Crossandra.
Des dels projectes que
realitzem a Jali, explicar-vos
que les dones que participen
en el projecte de costura han
començat a aprendre a realitzar vestits i camises. Això ho
van poder comprovar l’Ignasi i

en Joan, dos integrants de la
junta d’Abaraka Bake que van
anar a Jali durant el mes de
maig. Durant els dies que hi
van estar van veure el bon
ambient que tenien les dones
mentre cosien i com, de mica
en mica, aprenien a fer funcionar les màquines i s’animaven
a fer peces noves. A la foto
podeu veure les dones amb
peces realitzades per elles i el
professor del curs.
També van poder veure la
bona salut de l’hort de l’esco-

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

la aràbiga i van lligar les feines
a realitzar pels voluntaris que
aquest estiu aniran a Jali a treballar. Tot plegat una bona
dosi de motivació i una bona
carregada d’idees per a nous
projectes.
Tota la informació de l’associació es pot trobar al blog:
http://abarakabake.blogspot.com.es/
Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta – Jali
(abarakabake@gmail.com).

Carrer de Santiago Ramon i Cajal, 50
Pol. Ind. Mas d’en Prat (Darrere el Decathlon)
Tel. 93 886 97 51 VIC
47
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nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

·
·
·
·
·
·
·

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

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

C. Centre, 1 - T 93 888 70 05 - F 93 888 78 02 - 08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
48
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Colla Gegantera
Festa Gegant
Hola a tothom! Sóc en Marc. A
aquestes alçades suposo que
ja em coneixeu.. si home, el
geganter!
Ja sabeu que de tant en
tant, m’agrada explicar-vos les
excursions que faig amb els
meus amics, els gegants, en
Pàmfil i l’Elisenda.
Sempre ens ho passem
molt bé tots junts i gràcies a
ells he descobert molts pobles
nous, perquè m’ha dit el papa,
que encara que visquem en un
país petit, n’hi ha molts de
pobles!
Ah! I també hi ha ciutats! I
ciutats de gegants! Sí, sí, que
jo ho he vist amb els meus ulls!
Vam anar tot un cap de setmana a una ciutat que es diu
Calella i que és una ciutat de
gegants! Em van explicar que
era Ciutat Gegantera i que allà
es trobaven tots els gegants de
Catalunya durant tres dies,
però jo crec que viuen allà… És
que n’hi havia molts. Això sí, en
Pàmfil i l’Elisenda són tant
macos que de tots els gegants
van ser els que van sortir per
TV3.
Com que cada vegada
anem a més llocs i ens coneixen més hem decidit que
podríem incorporar uns nous
amics a la colla, això sí més
petits que en Pàmfil i
l’Elisenda, perquè a ells només
els poden portar els forçuts de
veritat (com el papa... i jo quan
sigui gran)
Va resultar que aquests
amics estaven una mica
malalts i bruts. Així que algunes persones de Sant Julià es
van oferir a ajudar-nos. Es veu
que al poble hi ha una infermera de capgrossos que els ha
curat i rentat tan bé, que ja
s’han posat bons, és la Carme
Gilabert.
Ara només ens falta que hi

hagi gent que els vulgui treure a
passejar i a ballar, així que si a
algú li fa il·lusió que es posi en
contacte amb nosaltres. (No
cal ser gaire forçut, només tenir
ganes de passar-s’ho be)
Ara que hi penso... també us
volia explicar que el dia 28 de
juliol hi haurà una trobada de
gegants aquí a Sant julià però
no us espanteu, que tots els
gegants que vindran són molt
simpàtics. La iaia m’ha explicat
que és tradicional que quan és
Festa Major en un poble, es
convidin amics o família a dinar,
així que els gegants fan el

mateix. Això sí, com que són
tan macos, tot el poble està
convidat a la seva festa. I parlant de festes... l’any vinent es
veu que n’hi haurà una de molt
grossa, perquè els gegants fan
un aniversari molt especial; els
30 anys! Jo faré 3 anys l’any
vinent i em pensava que ja seria
gran... però els gegants ho
seran de veritat. Encara no sé
massa quin tipus de festa serà,
només que hi ha molts i molts
amics gegants convidats. Ja us
ho aniré explicant...
Ens veurem tots el dia 28 de
juliol, no hi falteu!
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Terra de Tupinots

Segona Encesa de les Set Fonts

50

La nit del dissabte 22 de juny,
-coincidint amb el 80è aniversari de la remodelació del parc
de Les Set Fonts, l’any 1933,
sota el disseny i guiatge del
mestre d’obres Miquel Pallàs i
Sala-, es dugué a terme la
segona encesa de Les Set
Fonts per celebrar l’arribada
del solstici d’estiu.
Si en la primera encesa, ara
fa un any, rescatàvem el llegat
espiritual gravat en pedra que
ens deixà el seu autor, el fil
conductor d’aquesta segona
edició ha estat el d’evocar, en

còsmica harmonia, els quatre
elements de la natura:
L’AIGUA, com a deu de vida i
element de purificació i de regeneració.
L’AIRE que respirem, alè intangible i invisible de vida i
símbol d’espiritualitat.
LA TERRA, com espai vital
sobre el que som i existim i
símbol del si matern de tot allò
vivent.
EL FOC, com a font d’il·luminació i d’energia, i mitjà de
purificació.
Prèvia la col·locació dels

deu mil llantions, repartits per
tot el parc gràcies a la collaboració d’un nombrós equip
de voluntaris, l’encesa es dugué a terme amb un ritual minuciosament estructurat: Presentació de l’acte a càrrec del
que escriu aquestes línies;
arribada de la llum en fogons
de terrissa a mans de quatre
voluntàries representant els
quatre elements de la natura;
encesa dels llantions per part
del públic assistent i projecció
d’un breu videoart sobre el
tema escollit, amb paraula de
Joan Anton Mencos i imatge
d’en Xavier Pona.
En un tres i no-res i com
per art d’encanteri, les flames
dels llantions, acompanyades
de lluna plena, oferiren una
visió màgica del parc en
remarcar els seus volums i les
seves formes capricioses en
una performance que es perllongà fins ben entrada la nit.
Quin ha estat el secret de
l’èxit d’aquesta segona encesa? Sense cap mena de
dubte, l’originalitat de la idea.
Però, sobretot, la col·laboració de tots els voluntaris i la
participació activa de tots els
assistents, al voltant de vuitcentes persones de totes les
edats, candela en mà.
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Segona trobada
al monestir de
Sant Llorenç del Munt
A les portes de la festa de
Sant Jordi, el proppassat
diumenge 21 d’abril, per iniciativa de Terra de Tupinots i
la col·laboració de Vilatorta
per la Independència, per
segon any consecutiu, es
realitzà la caminada popular
al castell-monestir de Sant
Llorenç del Munt sota el lema
Camí de la Independència. Ni
un pas enrere. Durant el trajecte es van fer diverses parades on s'explicaven els fets i
agressions polítiques, socials, culturals i econòmiques
més rellevants que ha sofert
Catalunya el darrer any.
Després d’una hora i
escaig de camí, arribats a
destí, començaren els actes:
xocolatada, exhibició d’avions, enlairament de globus
amb missatge, ball de gegants i cap-grossos, parlaments breus... L’acte clogué
amb la lectura de la Declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya, emès pel Parlament de
Catalunya, precedit de breus
fragments poètics de Lluís
Llach, Joan Maragall, Salvador Espriu i del canonge
Collell, a càrrec del qui subscriu aquestes línies. Acabat
l’acte, encara hi hagué temps
per fer una visita guiada a
l’interior del monestir.
Gràcies al bon temps que
acompanyà, poguérem gaudir d’una esplèndida i reeixida festa matinal en la qual, al
voltant de quatre-centes persones, vilatortins i foranis,
ens manifestàrem sobiranament. Cal donar les gràcies
també a la Colla Gegantera
del nostre poble, els Grallers
del Batre, l'Aeromodelisme
Osona i en Francesc Farrés
per haver fet possible aquest
acte.

Exposició “de la flor al fruit”
El cap de setmana de l'11 i 12 de maig, l’Aula de Cultura de la
nostra vila, en el context d’una suggerent instal·lació artística,
acollí una bella i singular exposició de vint-i-dues fotografies intitulada “De la flor al Fruit”. Es tracta d’una original mostra d’imatges de productes de la terra doblement representats en estat de
floració i de fructificació. A l'ensems de l'exposició es va proposar un concurs als visitants per tal que identifiquessin un tubercle, una hortalissa, un bulb, un cítric, un llegum i una fruita. Entre
tots els encertants es va sortejar una caixa de fruita i verdures. El
guanyador va ser Hans Dunkel. L'exposició també va ser visitada pels alumnes de l'escola pública Bellpuig que mostraren gran
atenció a les explicacions i participaren activament en diversos
jocs que es plantejaren a l'entorn de les imatges exposades. La
mostra, que és itinerant, havia estat exposada amb anterioritat a
Sant Hilari i encara fou exposada a Vic, després de Sant Julià.
L’autor de les fotografies és el molinenc Antoni Moreno, qui
en va rebre l’encàrrec de Mercabarna per a l’elaboració del
calendari corresponent a l’any 2013. Toni Moreno, professional
del disseny gràfic, és un enamorat de la fotografia des de ben
jove i ho palesa clarament per la qualitat tècnica i estètica de les
imatges exposades.
Aquesta mostra de fotografies ha estat possible gràcies al
col·lectiu Terra de Tupinots i, com en totes les activitats que
realitza, porta el seu segell. Felicitem Toni Moreno, autor de les
imatges.
Francesc Orenes i Navarro
Encarregat de l’Arxiu Històric Municipal
i membre de Terra de Tupinots
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VINE A CONÈIXER EL NOU CENTRE D’ESTÈTICA
Quiromassatge, reflexologia, tractaments facials
i corporals, depilacions, solàrium, manicura i
pedicura, ungles de gel, Shellac
Tot en bellesa i tractaments
Telèfon: 93 888 83 70 - 08504 Sant Julià de Vilatorta
Carrer de Núria, 1 (davant el Bar Catalunya)

Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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29è Torneig BBVA de Bàsquet
El Torneig de Bàsquet de Sant Julià ja té un nou
patrocinador i un nou nom. Finalment, el BBVA
serà el nou espònsor principal del nostre
Torneig.
Per tal de fer una presentació ben sonada,
va tenir lloc una taula rodona a la seu del BBVA
a la plaça Catalunya de Barcelona, a la qual van
assistir els principals estaments del bàsquet
català, juntament amb el nostre alcalde Joan
Carles Rodríguez i el regidor d’esports Pep
Company.
Amb el nou patrocini del BBVA queda,
doncs, una successió lògica després de les
esponsoritzacions de Caixa Manlleu i Unnim.
Això fa molt feliç Jaume Batlle, director comercial del BBVA a Catalunya. En la segona edició
es va encetar la col·laboració i a partir de la
dotzena, Caixa Manlleu va ser l'espònsor oficial
del Torneig. Això també els permet demostrar
una decidida col·laboració amb el territori,
Osona en aquest cas. I desenvolupar un recolzament a l’esport de base.
Miquel Sans, president de l’Associació de
Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, va fer un
passi de diapositives on es va poder veure, a
partir d’una sèrie de fotografies, l’evolució del
Torneig des dels primers anys fins a l’actualitat.
Va fer un breu repàs al que és ara el Torneig:
més de 200 equips participants de tota Europa,
equips ACB i universitats americanes, partits
d’esportistes amb minusvalies i altres activitats
socials.
Va queda ben palesa la magnífica salut que
gaudeix el Torneig. Es va poder apreciar l’admiració i simpatia que els ponents senten per
aquest Torneig. De la taula rodona podem
extreure unes frases que ho constaten:
Joan Fa, president de la Federació Catalana
de Basquetbol, referint-se als problemes que
pot tenir la Federació a l’hora d’organitzar

coses: “Si Sant Julià és capaç de fer el que fa,
com és que la Federació, amb els mitjans que
té, no ho pot fer?”
El President de l’Associació Catalana
d’Entrenadors de Basquetbol, Joan López, que
va enumerar una sèrie d’entrenadors que han
participat des de fa anys en el Torneig realitzant
el Clínic per entrenadors, va deixar constància
que: “Nosaltres també volem participar en
aquest Torneig”.
Quique Prats, vicepresident de la Fundació
del Bàsquet Català, va comentar les tasques
que es dedica la Fundació, i va afegir: “En
Miquel Sans i tots els seus col·laboradors són
un clar exemple que el teixit associatiu de
Catalunya és una realitat”.
L’alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan
Carles Rodríguez, dirigint-se al representat del
BBVA: “Des d’un punt de vista de valors a
fomentar, amb aquesta col·laboració, l’heu clavat!” I va convidar a tots als assistents a venir a
Sant Julià el dies de Torneig, ressaltant l’impressionant ambient que s’hi viu.
Josep Salom, diputat d’esports de la
Diputació de Barcelona i alcalde de Tona, va
comentar en relació a la seva col·laboració amb
el Torneig: “Destinem part dels recursos que
tenim a esdeveniments esportius que a més
generen un tipus d’impacte i de retorn al territori. I aquest Torneig cuida molt l’esport de base i
el vessant social”.
Dins les activitats socials, el senyor Miquel
Sans va anunciar en primícia que enguany es
faria, col·laborant amb Càritas, la cistella solidària pel recapte d’aliments, a peu de pista i a
determinades oficines del BBVA a Osona.
Joan Aragó
Cap de Premsa 29è Torneig BBVA de Bàsquet,
de Sant Julià de Vilatorta
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Club de futbol Sant Julià

Aquesta temporada 2012-2013 el
CF Sant Julià ha celebrat el seu
80è aniversari de la seva fundació
des de l’any 1932. Per celebrar
l’efemèride, el club ha organitzat
tota una sèrie d’actes i activitats que
han comptat amb la participació de
nombrosos vilatortins i vilatortines.
Tot seguit en fem un resum
donant-vos les gràcies pel vostre
suport i assegurant-vos que el club
del nostre poble té encara molt
camí per recórrer.

Logotip del 80è aniversari. El dissenyador Ignasi
Roviró ha estat l’autor del logotip del 80è aniversari. Una
marca que hem utilitzat al llarg de tota la temporada per
fer difusió de l’aniversari del club.

Acte oficial de la celebració dels 80 anys
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El 14 d'abril passat van tenir lloc
els actes centrals de la celebració del 80è aniversari del club.
Tot va començar amb una concorreguda xocolatada popular a
la plaça Catalunya que va comptar amb la presència de jugadors, pares i mares, aficionats,
tècnics i membres de la junta.
Simultàniament, el Geganters de Vilatorta i Vilalleons aprofitaven per fer la plantada
dels seus gegants i gegantons. Van ser ells mateixos els
que van prendre el relleu en els
actes de celebració i van dirigir un cercavila que va portar
tots els presents fins al camp
de futbol.

Al Municipal de Vilatorta va
ser on varen tenir lloc els actes
més solemnes de la jornada. En
primer lloc hi va haver un torn
de parlaments en el que van
intervenir en Miquel Puig, president del club, el vicepresident
de la Federació Catalana de
Futbol, que va fer entrega d’una
placa commemorativa al president del club, i en Joan Carles
Rodríguez, alcalde de Sant
Julià.
Després de l'entrega pertinent de records, la Coral Cants
i Rialles, amb el suport de les
Caramelles del Roser, van
estrenar l'himne del club. Un
himne amb lletra d'en Xavier

Pona i música d'en David
Rodríguez.
Després de la interpretació
de l'himne, van tenir lloc dos
partits de futbol amistosos
entre els equips de Prebenjamins i Benjamins del CF Sant
Julià i del Vilanova del Vallès.
Després dels enfrontaments,
els nens van poder degustar un
pica pica.
Simultàniament a tot això, al
Casal d'Avis, es donava el tret
de sortida a una exposició fotogràfica commemorativa dels 80
anys del club.
En definitiva, una jornada intensa que podem qualificar com
un èxit total.
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Estada de
futbol al Collell
Per primera vegada i amb
motiu de l’aniversari del club
es van organitzar unes estades de futbol al Collell; una
casa de colònies especialitzada en activitats esportives
situada entre la Garrotxa i el
Pla de l’Estany. Els jugadors
del club que hi van prendre
part van tenir l’oportunitat de
combinar l’activitat futbolística amb un seguit d’activitats
de lleure (escalada, quads,
circuit d’aventura, paintball
làser). Els tres dies que els
jugadors van passar junts
varen servir per estrènyer els
lligams entre ells i per fomentar l’orgull de pertànyer a un
club amb 80 anys d’història.

Jornada del
futbol femení
L’1 de maig passat va tenir
lloc al Municipal de Sant Julià
la jornada del futbol femení
organitzada per la Federació
Catalana de Futbol. Aquest
organisme va triar el nostre
poble per portar a terme
aquest acte com a deferència
amb motiu de l’aniversari del
club. Durant tot el matí, noies
provinents d’arreu de la
comarca van gaudir de la
pràctica futbolística mentre la
Selecció d’Osona Femenina
Juvenil aprofitava l’activitat
per fer un “stage” amb les
millors jugadores de la
comarca.

Estand a la Fira del Tupí
Amb motiu de la Fira del Tupí,
el club va tenir un estand a la
plaça de Catalunya en què
els aficionats, socis i jugadors del club van poder comprar la samarreta commemorativa del 80è aniversari. De
la mateixa manera, qui ho va
desitjar va poder encarregar
fotografies històriques del
club.

Campus de futbol 2013
De l'1 al 26 de juliol, cada matí els nens que hi prenguin part
podran gaudir de la pràctica i millora tècnica del futbol així com
també d'un seguit d'activitats lúdiques i formatives.
Els entrenaments es combinaran amb anades a la piscina,
passejades, jocs de taula o quaderns d'estiu amb l'objectiu que
els nens participin d'una activitat variada i dinàmica.
Enguany s'ofereix servei de menjador després de cada sessió per a tots els interessats.

Torneig de futbol 7
Un any més, durant el juliol, tindrà lloc el tradicional torneig de
futbol 7 al Municipal de Sant Julià. Enguany el torneig es disputarà en tres categories: sènior masculí, sènior femení i veterans.

24 hores de futbol sala
Els dies 3 i 4 d’agost es faran les 24 hores de Futbol Sala que
enguany arriben a la seva 30a edició. Esperem que, com sempre, es tracti d’un torneig lluït i que el nivell sigui alt en tots els
sentits. No hem d’oblidar que aquesta activitat és una de les de
referencia de l’estiu vilatortí.
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Club de Patinatge Artístic
El proper 13 de juliol dins els
actes de la Festa Major del
poble, el Club de Patinatge
Artístic de Sant Julià organitzarà el seu Segon Festival que
esperem que sigui un èxit
com el de l’any passat. Així
doncs, us animem a visitarnos aquell dia a les 6 de la
tarda i podreu veure els dos
grups de patinadores (petites i
grans), entrenats per Montse
Morera i amb el suport de
Mireia García i d’Irene Vilaró.
Aquest any el Club de
Patinatge Artístic ha estrenat
mallot que ja ha exhibit en els
Festivals de Nadal, al de
Mercat del Ram a Vic, al de
Sant Vicenç de Torelló, a
Folgueroles i al Club Patí Vic.
Així mateix, ha tingut l’oportunitat d’intervenir en el campionat del Trofeu La Plana, on el
grup de patinadores grans
van participar segons el nivell
i categoria en dues fases prèvies a la competició final i
se’ls va fer entrega d’una
medalla pel seu esforç professional. Una de les nostres
patinadores va arribar a la
final del nivell 1 categoria
Benjamí que es va celebrar el
14 d’abril al Pavelló de Santa
Eugènia de Berga.
El patinatge va començar
com extraescolar a l’escola
Bellpuig, amb un grup de 8
nenes entrenades per la
Montse Morera. Dos anys
més tard, el 12 de setembre
de 2011, es va crear l’actual
Club de Patinatge Artístic
Sant Julià de Vilatorta, amb la
voluntat d’ensenyar a tots els
nens i nenes que volguessin
aprendre aquest esport tan
bonic i atractiu, cal dir que per
moltes més nenes que nens!
Des de la junta, estem molt
contents, ja que s’ha aconseguit arrelar aquest esport com
un altre esdeveniment esportiu del poble gràcies a l’esforç
de la Montse, i a l’interès i a

l’aprenentatge
d’aquestes
patinadores. Ara ja som una
trentena de nenes!
Aquest estiu, acabarem la
temporada una mica tristos, ja
que Montse Morera ens deixa
per motius professionals. Per
tant, volem agrair-li la tasca
realitzada durant aquests tres
anys, tant a nivell del Club
com a nivell d’ensenyament
perquè, encara que entrenin
només un cop per setmana, a
cada Festival en el qual han
participat tant a nivell de vestuari com a nivell de tècnica
han sabut donar una imatge
de qualitat i de bona preparació. Esperem, Montse, que
marxis amb un bon record de

totes les patinadores perquè
t’aprecien molt i et tenen en
molt bona consideració.
Començarem la quarta temporada amb una nova entrenadora que us presentarem el
dia 13 de juliol, per al curs
2013-2014. Si voleu venir a
provar-ho us esperem el 6 de
setembre a un quart de sis de
la tarda al pavelló.
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Club Esportiu Vilatorta

Ja hem acabat una temporada
mes i us volem fem cinc cèntims de com ens ha anat.
Des dels mes petitons -iniciació- de 4, 5 i 6 anys que és
tot un plaer veure com juguen
fins a l’equip sots-25 femení
que han guanyat el Campionat
Territorial de la seva categoria.
“Enhorabona campiones” perquè heu guanyat dues vegades: la lliga regular i les fases
finals.
Pel que fa a la resta d’equips han tingut sort ben diversa, tot i que l’esforç, les ganes
de superació i, el més important, que és passar-ho bé
jugant, no han faltat en cap
equip.

L’equip cadet masculí ha
estat el guanyador de la fase
regular del seu grup. Felicitats
per la gran tasca que heu dut a
terme!.
L’equip mini masculí ha fet
una gran temporada, amb un
immillorable treball d’equip.
Han estat els millors del seu
nivell de la nostra comarca, a
tots ells també la nostra felicitació per una banda i per un altre
un disgust perquè l’equip s’ha
desfet i sis d’aquests jugadors
s’han quedat sense equip.
Estem treballant per intentar
trobar una sortida perquè es
puguin quedar a Sant Julià.
L’equip premini masculí en
el seu primer any de competi-

ció ens ha deixat a tots ben
sorpresos, són uns autèntics
lluitadors i veure els seus partits
és garantia de passar una bona
estona.
De la resta d’equips mini f,
cadet f, júnior m. i sots-21 m.
(2n. classificats) també volem
elogiar la tasca que han dut a
terme durant tota la temporada
tot i que no en tots s’ha pogut
treballar en les condicions més
idònies (baixes, lesions, manca
d’entrenaments…).
Ja estem de vacances “de
bàsquet” i a punt per la Festa
major, ja només ens queda carregar les piles per la nova temporada que comencem al setembre. Bona Festa Major!!

El sots-25 femení campió de lliga 2012/13
Després d’una magnífica
temporada, que va començar
l’any passat amb el triomf al
torneig de Sant Julià la darrera setmana d’agost, el nostre
equip s’ha imposat en 28 dels
30 partits possibles de la lliga,
quedant classificat en primer
lloc. Això ens va donar accés
directe a la final a 4 celebrada
el primer cap de setmana de
juny a Sant Vicenç dels Horts,
on vam jugar el dia 1 de juny
la semifinal, contra el C.B.
Òdena, el qual vam superar
amb claredat.
Però el dia 2 de juny, en el
mateix escenari, gran final
contra un gran equip, el C.B.
St. Antoni del Poble Sec de
Barcelona, un partit d’infart,

molt igualat, amb nervis a la
pista i a la grada, plena de
seguidors dels dos equips,
per rematar-ho van ser necessàries dues pròrrogues de
cinc minuts per finalment, proclamar-nos campions de lliga
en els darrers segons, gràcies

als llançaments de tirs lliures.
Felicitats a tots per aquesta
victòria, bones vacances i a
treballar fort per assolir els mateixos èxits la propera temporada a Tercera Catalana.
Un, dos, tres, Vilatorta!
Jaume Miravet, delegat
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Actualitat Club Ciclista Calma
9a BTT Les Guilleries
El passat 9 de juny es va celebrar la BTT Les Guilleries en
la seva 9a edició. El format de
la BTT no ha canviat respecte
d’anys anteriors, és una
marxa en la qual cadascú es
pot plantejar com fer-la.
Forçant al màxim per provar
com tenim les forces i l’habilitat amb la bicicleta o bé fer-la
en grup, disfrutar de l’entorn
natural i descobrir nous
camins que transcorren per
l’Espai Natural GuilleriesSavassona que tenim tan a
prop.
La participació de l’any
passat va arribar a 249 inscrits, dels quals molts repetien l’experiència d‘anys anteriors. Diguem que tenim molts
ciclistes de BTT fidels i que ja
tenen present que han de
venir en la propera edició. De
fet, l’objectiu del club és
poder consolidar una participació entre 250 i 300 persones, que és la xifra que permet que els ciclistes puguin
circular bé des del principi
fins al final.
El temps del mes de maig i
juny sempre fa patir en les
activitats que es celebren a
l’aire lliure, vam estar de sort
ja que el dissabte va ploure
bastant i en canvi el diumenge va aguantar tot el dia.
Possiblement la previsió d’inestabilitat del temps va fer
refredar més d’un a no participar.
Quina valoració fem des
del Club? Sense voler ser
presumptuosos, ens atrevim
a dir que va anar molt bé.
Estem satisfets de com va
anar tot i ja pensem en l’edició del 2014, la 10a. Alguna
cosa especial haurem de fer
per commemorar-la. Els comentaris dels ciclistes a l’arribada felicitant la persona que
ha dissenyat tot el recorregut

ens han satisfet molt i creiem
que és el mèrit principal de la
fidelitat que tenim.
No podem oblidar en l’apartat
d’agraïments totes les persones que han ajudat en el desenvolupament de la marxa, a
l’hora de muntar les parades
per la recepció dels ciclistes,
l’entrega de dorsals i les parades d’avituallament que hi
havia durant el recorregut així
com en el moment de l’arribada l’entrega de la bossa de
l’obsequi a cada un. També
hem de destacar les facilitats
que ens dóna cada any el nostre ajuntament. Poder disposar de l’espai del pavelló i els
seus serveis, així com material, facilita molt l’organització.

Des del club estem utilitzant els canals que ens dóna
la xarxa, des de la pàgina
web, fins el facebook i el blog.
L’expectació que té la BTT les
Guilleries es pot veure en tots
aquests canals a mesura que
es va acostant la data. Una
vegada feta la BTT s’hi poden
veure les fotos i els resultats.
Des d’aquí us convidem a
accedir-hi i a ser amics nostres al facebook.
Si en l’edició de l’any passat vam estrenar les inscripcions per internet, aquest any
la innovació ha estat el cronometratge gràcies a la col·laboració de les empreses My Life
Time Chrono i DorsalSport
que han fet una prova pilot en

la nostra marxa. Cada dorsal
portava incorporat un xip que
era detectat en el moment de
la sortida i l’arribada. Això ens
ha permès publicar la llista de
participants amb el seu
temps.
Com es diu en el món de
les bicicletes: salut i pedals.

La Copa d’Osona de trial en
bicicleta canvia d’ubicació
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I per la Festa Major?
Com podreu veure en el programa oficial, el Club Ciclista
Calma participa també activament en els actes de Festa
Major que esmentem a continuació:
Cursa Ciclista 17-49, amb el
suport de la Federació Catalana de Ciclisme. Serà una
cursa anomenada “social de
competició” en la qual hi participaran ciclistes de les categories Junior, Èlit, Sub 23 i
Master 30. La participació
estimada és d’uns 200 ciclistes i la distància de 90 km.
Inicialment vam pensar en
un circuit urbà dintre de Sant
Julià però veient les dificultats
i perills que comporta s’ha
decidit per un circuit de carretera. Esperem disfrutar
d’una bona matinal de ciclisme.
Gimcana per als més petits.
Com ja és costum muntarem
a la plaça Catalunya un circuit
per poder fer una gimcana
per als més petits i que encara necessiten rodetes al darrera per aguantar-se o bé
aquestes bicicletes d’avui en
dia que toquen de peus a
terra.
Sortida / Passejada en BTT
per tothom. Com l’any passat i potser amb alguna
variant, farem una sortida
recorrent els camins del camp
d’aviació. Aproximadament 8
km planers que pot fer tothom. La sortida a la plaça
Catalunya i l’arribada al parc
de les Set Fonts on hi haurà
beguda i galetes per picar.
Bona Festa major a tothom!

Rafael Tibau en una de les zones de la categoria Expert
Imatge cedida per Trialsport

El diumenge 5 de maig es va celebrar a Sant Julià la cinquena
i penúltima prova de la 14a edició de la Copa d’Osona de trial
en bicicleta. La gran novetat d’aquest any va ser el canvi d’ubicació de la competició, ja que no es va organitzar com era
habitual en el Parc de les Set Fonts, sinó que es va situar pels
voltants de l’Albereda. El canvi d’ubicació del trial va agradar a
la majoria de participants que van considerar que va elevar el
nivell de competició amb zones més complicades i espectaculars. La humitat, els forts pendents de terra amb arrels i els
blocs de pedra van ser les principals dificultats pels més de
100 corredors inscrits.
El trial, organitzat per Trialsport, no va tenir cap incident
important i ja es van conèixer els primers guanyadors matemàtics de la Copa d’Osona de trial: Bernat Seuba a la categoria
Expert, Daniel Lozano en Open taronja, Alan Rovira en Aleví i
Jordi Povedano en Benjamí. L’última prova del campionat es
va celebrar el 20 de juny a Calldetenes.
Classificació de la prova per categoria (1r, 2n, 3r)
Pre benjamí: Arnau Ricart, Miquel Alarcón, Poldo Sillue
Benjamí: Jordi Povedano, Marc Marsal, Hugo Orgaz
Principiant: Gaudí Vall, Nil Benítez, Martí Esquerda
Aleví: Alan Rovira, Genís La Haba, Bernat Prat
Open blanc: Arnau Forns, Alba Hidalgo, Marc Terol
Open blau: Pol Cubinsà, Guillem Cornet, Nil Edo
Open verd: Pau Llopart, Àlex Fernández, Toni Saladelafont
Open taronja: Daniel Lozano, Roger Lladó
Infantil: Toni Guillén, Carla Caballé, Martí Aran
Cadet: Eloi Palau, Ferran Serra, Domènec Lladó
Expert: Rafael Tibau, Bernat Seuba, Jordi Araque
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En Roger Puigbò, incansable

Participació en la Diada de l'Activitat Física a Girona
El Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) és una iniciativa de caràcter mundial que vol fomentar que la ciutadania es mogui, seguint les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A
Girona, el DMAF va oferir un seguit d’activitats i propostes per a tota
la població per adherir-se a la celebració d’aquest dia. L’activitat
central de la celebració d’enguany va ser el dijous 11 d’abril amb
una caminada saludable de “30 minuts sense barreres” i una concentració d’activitats. A partir de les 5 de la tarda s’inicià la jornada
amb el recorregut saludable que sortí de la rambla de la Llibertat i
que acabà a la plaça Constitució. Allà tothom pogué participar en
les activitats distribuïdes en els estands i pensades per contribuir a
difondre uns hàbits saludables i, per tant, a una millora de la qualitat de vida. El DMAF a Girona està promogut per la Generalitat de
Catalunya i compta amb la col·laboració de la Universitat de Girona
i l’EUSES, l’Ajuntament de Girona i el Dipsalut, organisme autònom
de la Diputació de Girona. En la jornada hi va participar en Roger
que va explicar als assistents la importància de l’activitat física en la
vida diària de les persones, des de la seva experiència personal.

117 Boston Marathon - Moltes gràcies
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Moltes gràcies per les mostres d'interès per l'estat dels atletes que
érem a Boston el mes d'abril passat, quan es van produir les explosions criminals, de tots conegudes. Com ens deia la BBA (Boston
Athletic Association) en la nota que va fer arribar a tots els participants, el dia 14 d'abril va ser un dia trist per a la ciutat de Boston,
per a la comunitat de corredors, i per a tots els que estaven allà per
gaudir de la cursa 117 de la Marató de Boston. Notícia completa a:
(http://www.mundodeportivo.com/20130417/atletismo/atentadomaraton-boston-testigo-roger-puigbo_54372495345.html)

8è Meeting
Internacional
Kern Pharma 2013
El 5 de maig, a les pistes
de l'Hospitalet Nord, es
van celebrar el clàssic
Meeting Internacional per
a atletes amb discapacitats. En Roger, amb problemes en un canell, va
participar en les curses de
800 i 5.000 m. A la primera aconseguí la segona
plaça, amb un temps de 1'
38" 98, per darrera del
francès Julien Casoli, 1'
38" 77. Per darrera d'ells
van entrar el vallesà Jordi
Madera i el polonès Tomasz Hamerlak. A la cursa
dels 5.000 m es va haver
de conformar amb la 4a
plaça amb 10' 45" 45, per
darrera del guanyador
Julien Casoli (10' 44" 47),
del polonès Hamerlak (10'
45" 11) i del vallesà Madera (10' 45" 28).

40 Wheelchair Swiss
Open Nationals Pratteln
El cap de setmana del 25 i
26 de maig en Roger ha
participat en els Campionats nacionals suïssos
disputats a la ciutat de
Pratteln, que han comptat
amb una important participació internacional, tant
pel que fa a nivell com a
nombre d'atletes. Ha participat en les curses de 400
i 800 m categoria T53 i
5.000 m T53/T54. Tot i ser
conjunta amb la categoria
superior T54, el millor
resultat l'ha obtingut en la
prova dels 5000 m on ha
aconseguit la 4a plaça de
la general i primera de la
seva categoria, amb un
temps de 10' 44" 02. A la
prova dels 400 m, ha ocupat la 6a plaça, amb 53"
35 i a la dels 800 la 5a,
amb 1' 45" 74.

Daniela Jutzeler
Memorial Nottwil
En la darrera de les competicions disputades per en
Roger en terres suïsses, el
Daniela Jutzeler Memorial
celebrat a Nottwil, el maig
passat, també amb una
importantíssima participació
internacional, en Roger ha
disputat les proves de 400m i
800m de la seva categoria
T53 i dels 5.000m T53/T54. En
els 400 ha aconseguit la 3a
plaça, amb un temps de 51"
89, la prova ha estat guanyada pel canadenc Brent
Lakatos, seguit del francès
Pierre Fairbank. En els 800 m
en Roger ha ocupat, amb 1'
44" 48, la sisena plaça.
Finalment, a la prova dels
5.000m T53/T54 en Roger,
amb un temps de 10' 34" 07,
ha fet la 8a plaça de la general
i primera de la categoria T53.

Excel.lent resultat a la Diamond League
En Roger Puigbó es l’únic atleta estatal en cadira de rodes convidat a participar en proves de la Diamond League de la IAAF, al
costat de les grans estrelles de l'atletisme mundial, (Bolt, Gatlin,
Isinbayeva, Farah...), en Roger ha disputat la prova dels 1.500 m
cadira de rodes en els meetings de Lausanne, el 4 de juliol i en
el de París, el dia 6 de juliol.
A la prova de l'Athletissima de Lausanne, va aconseguir la
quarta plaça, amb un temps de 3' 23" 75. El podi el van ocupar
el suís Marcel Hug, 3' 21" 66, el polonès Tomasz Hamerlak 3'
22" 72 i el francès Julien Casoli 3' 22" 92.
A la prova disputada a París, en Roger es va imposar a l'esprint al francès Casolí, al suís Hug, dominador de la distància, i
al polonès Hamerlak. El temps d'en Roger va ser de 3' 12" 46,
7 centèssimes menys que el segon, el francès Casoli.
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Segueix en Roger a: www.puigbo.cat

El Club Tennis Sant Julià
estrena pista de pàdel

Triomf a la
VI carrera Liberty
En Roger s'ha imposat novament a la Carrera Liberty
2013, prova de 10 km disputada en circuit urbà a Madrid
el 19 de maig. Aquesta ha
estat la tercera vegada que hi
participa. En les dues anteriors, el 2008 i el 2012, també
va ser el guanyador de la
prova. El temps aconseguit
aquesta edició per en Roger
estableix un nou rècord de la
prova en cadira de rodes.

Plata en els 1500 m
dels Jocs del Mediterrani
El dia 27 de juny passat es va
disputar la final dels 1500 m
en cadira de rodes, dels Jocs
del Mediterrani que enguany
s'han celebrat a Mersin (Turquia). La prova l'ha guanyat el
francès Julien Casoli (3m 26s
63) que s'ha imposat a l'esprint a en Roger (3m 26s 68).
El tercer classificat ha estat el
tunisià Yassine Gharbi (3m
26s 79).

El dia 1 de juny es va inaugurar la primera pista de pàdel al Club
Tennis Sant Julià. L’acte comptà amb la presència del president
del Club, Albert Arjona, del secretari, Sergi Serra, del regidor
d’esports, Josep Company, i de l’alcalde, Joan Carles Rodríguez. Els actes van consistir en un torneig de pàdel obert a
tothom i una botifarrada popular. És intenció del Club de Tennis
obrir aquesta instal·lació a tot el poble de Sant Julià. El preu per
a no socis és tan sols de 5 € cada hora per jugador (20 €/hora
si són quatre jugadors). El preu es redueix 2,25 € per jugador en
cas de ser soci. El Club de Tennis cobra de quota actualment 20
€ per trimestre als socis del club. La pista es podrà utilitzar prèvia reserva al tel. 619 948 728, tant per socis com per no socis,
o bé consultant al mateix bar del Club Tennis.

Pàdel. Campionat de Festa Major
Del 21 al 28 de juliol de les 8 a les 11 de la nit
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Llar d’infants Patuleia
Hola, vilatortins i vilatortines!
Aquest últim trimestre a la Patuleia
hem treballat molt, però també ens ho
hem passat la mar de bé!
Durant els mesos d’abril i de maig
en Julià, el pare de la Ivet, de la classe de la Pluja, ens va deixar dues
gallines. D’aquesta manera tota l’escola hem après a tenir cura dels animals. Cada dia les anàvem a veure, a
donar menjar, aigua i a recollir els dos
ous que feien diàriament.
Paral·lelament i aprofitant el tema
de El nostre poble, amb el que anem
a visitar els llocs més emblemàtics de
Sant Julià, varen venir els gegantons:
la Beneta Vilara (la bruixa) i en Julià (el
caramellaire). A més l’Ivet (la mestra)
va portar la gralla i ens va tocar algunes cançons. Que bé que ens ho vam
passar!
No ens podem oblidar del curset
de natació que feren els més grans de
l’escola. Durant deu setmanes ens
hem desplaçat fins a la piscina de
l’estadi de Vic a iniciar-nos en la natació i d’aquesta manera perdre una
mica la por a l’aigua. Així doncs,
alguns de nosaltres ja sabem nedar
sense bracets, només amb el “xurro”,
de panxa enlaire, capbussar-nos i fins
i tot tirar-nos-hi de cap!
També molt important recordar que
com ja fa tres anys, la Patuleia també
va participar a la Fira del Tupí juntament amb les altres escoles de Sant
Julià. Així, els més menuts també tinguérem la possibilitat de manipular i
experimentar amb fang. Moltes gràcies a totes aquelles persones que
van col·laborar a la paradeta.
Des d’aquí també ens volem acomiadar dels nostres estimats Sols,
que l’any que ve ja marxen cap a l’escola dels grans. Molta sort i gràcies
per tots els grans moments que ens
heu regalat.
Bona Festa Major i molt bon estiu.
Fins al setembre!
I recordeu que educar s’educa
sempre només fa falta amor, humor i
una bona dosi de paciència!
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Escola de música
Aquest és el segon curs que
l’escola de música de Sant
Julià està associada a
l’EMVIC (Escola Municipal de
Vic). Els beneficis d’aquest
format d’escola són diversos.
Per una banda, és una escola
oficial, per tant, depèn de la
Generalitat de Catalunya, per
altra banda, els alumnes no
s’han de desplaçar a Vic per
fer la formació, són els professors que es desplacen a
cada poble. A més a més, els
estudiants poden gaudir de
les instal·lacions de l’EMVIC
per fer les classes col·lectives
d’instrument o d’orquestra.
Durant aquest curs l’AMPA
de l’aula associada de música (EMVIC) hem impulsat
dues accions. La primera,
afegint-nos a l’eslògan “Salvem les escoles de música”,
hem organitzat un concert
benèfic a la Fira del Tupí a
càrrec de dues orquestres
de l’EMVIC per tal de recaptar diners per fer front a les
retallades de les subvencions. El concert va ser tot un
èxit tant per la qualitat musical de les orquestres i llur
director com per el nombre
d’entrades que es varen vendre, en concret, 192 (tenint en
compte que els nens menors
de 12 anys no pagaven). En
aquesta línia també vam obrir,
el Concert de Nadal dels
alumnes de Grau Elemental,
a tot el poble amb un preu
simbòlic d’entrada. Una manera de mostrar els progressos del planter musical que
puja, gaudir de la música i
recolzar l’educació, la cultura
i les famílies de Sant Julià.
Un altra proposta dels
pares i mares de l’aula de
música, aquesta d’envergadura, ha estat reunir les diferents institucions que estan
implicades en l’educació
musical per consensuar un
conveni entre les escoles

de Sant Julià i l’EMVIC. Això
vol dir, a nivells pràctics, que
part de la formació musical
dels alumnes es faria en horari escolar per tal de donar més
espai per practicar l’instrument i descarregar l’alumne
de temps de formació musical
fora de l’escola. Per altra
banda, estem parlant d’un
model innovador ja que no
s’ha fet en altres aules associades (Vic ja té 20 anys d’experiència amb el conveni entre
escoles) i és un model que va
més enllà de l’aula de música,
és un model integrador de
les escoles del poble, és un
model de poble on totes les

parts: direcció d’escoles,
ajuntament,
direcció
de
l’EMVIC i pares assumeixen la
responsabilitat que li pertoca
per pensar i construir una educació de qualitat.
Volem agrair l’esforç fet fins
ara de la direcció de l’EMVIC,
la direcció del Col·legi el Roser, la direcció del CEIP Bellpuig i de l’Ajuntament. Qualsevol canvi requereix d’un
procés i estem en aquest
moment.
Finalment, no sabem quin
resultat tindrà la feina feta
però el que està clar és que la
intenció i la disponibilitat ja
enriqueix el poble.
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Escola Bellpuig
Els colors
Aquest curs els nens i nenes de l’escola
Bellpuig com a eix transversal hem treballat
“Els colors”, i n’hem descobert la seva
màgia. Com a fi de festa vam representar:
“La Llegenda de l’Arc de Sant Martí” on
s’explica la importància de cadascun dels
colors:
El vermell és el color del valor, del perill,
de la passió i l’amor.
El verd és el signe de la vida i de l’esperança.
El blanc el color de la puresa, de la lluna,
de la neu i del cotó.
El negre la foscor, la nit, el carbó que
encén el foc i els núvols de tempesta.
El taronja el color de la salut i la força.
El blau el color de la pau del cel i del mar.
El morat i l’indi el color de la primavera, de
les flors, dels prats i de les papallones.
El groc porta riure alegria i calor.
Cada un d’aquest colors ha estat creat
per un objectiu especial, únic i diferent. Es
van estendre arreu del món en un gran arc
de Sant Martí en senyal d’estima i pau,
com a promesa d’unió, i com a símbol
d’esperança.
I com a fi des festa tots junts vam cantar la cançó “Els Colors”, una adaptació
de la cançó “Heal the World” de Michael
Jackson:
Hi ha un lloc, al teu cor,
amb un espai ple d’amor
si tu vols, el pots fer brillar molt més.
I buscant, trobaràs, que la pau
és el camí
a seguir per ser encara més feliç.
I veus, si t’esforces,
cantaràs la pau a la vida.
Fes-li un espai, no la deixis mai!
Els colors, pinten el nostre món,
tots ells són tan importants
igual que tu i jo
viure, compartint junts
els camins que fem a la vida
si et tinc al costat
tot em surt millor
Si tu vols que la pau sigui
sempre el teu destí
ens uneix i ens fa bones persones.
Posa-la al teu cor i seràs molt més feliç
i podràs viure sempre més content.
I veus, si t’esforces,
cantaràs la pau a la vida.
Fes-li un espai, no la deixis mai!
Els colors, pinten el nostre món…

AMPA
Bellpuig
Aquest últim trimestre hem
estat molt enfeinats, mireu
alguna de les activitats
que hem fet!
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Festa de la
Primavera.
I Gimcana
AMPA Bellpuig
El passat mes d’abril vam
celebrar la festa de la primavera, aquest any amb
una novetat: una Gimcana
on hi van assistir uns 10
grups formats per alumnes
de diferents edats de l’escola. Cal dir que tots s’hi
van fer molt!
Enhorabona als grups
guanyadors i a tots els
participants que vam riure
molt!

Parada de roses
de Sant Jordi
Vam instal·lar la ja tradicional parada de roses de
Sant Jordi. Amb l’ajut de
tothom vam poder ingressar uns calerons a l’AMPA
per poder portar a terme
més activitats, adquisició
de material, socialització
dels llibres…

Colònies a Can Pic
Aquest mes de maig ens
en vam anar de colònies el
cap de setmana a Can Pic.
En un entorn immillorable
els nens i nenes van poder
gaudir de diferents activitats i passar-s’ho molt bé
amb els seus companys
d’escola.
Ens tornem a trobar el curs
que ve!
Bon estiu i bones vacances!
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Col·legi el Roser
Els errors més comuns en
l´educació dels nostres fills
Discrepàncies entre els
pares – La falta d’unitat de
criteri entre les figures de
màxima autoritat “els pares”
és un dels grans problemes
alhora d’afrontar l’educació
del fills. Si el nen/a, noi/a
reben missatges contradictoris i els pares es desautoritzen
entre si, el nen/a o noi/a es
trobaran perduts, desorientats
i sense referències clares i a
mesura que es vagin fent
grans aprofitaran aquestes
diferències de criteri per fer el
que ells vulguin. Sempre és
millor equivocar-se junts que
per separat i expressions com
“pregunta-li a la mare” o “el
que digui el teu pare” són un
veritable error. Quan demanen
quelcom i no tenim una resposta clara, és bo respondre
“ja ho parlarem amb el pare o
bé amb la mare i et donarem
una resposta”.

Educar: una tasca gratificant però difícil!
Comparar els germans –
Tots els pares són conscients
que cada fill és diferent, però a
l’hora d’educar-los difícilment
els tractem de manera diferenciada moguts per una
voluntat d’equanimitat i justícia paternal. Ara bé cada fill
requereix una educació particular i això no és cap greuge,
sinó l’encert d’uns pares que
saben qui i com són els seus
fills. Les comparacions continuades i les mateixes mesures
preses entre germans poden
incentivar la gelosia i molt
sovint fan mal.
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Sobreprotecció – Els pares
assumeixen moltes tasques
dels fills: estudien amb ells,
els disculpen davant el professor, intervenen en els seus
actes pensant en les conseqüències d’una decisió incorrecta, els diuen constantment

L’educació dels fills provoca molta inseguretat en els pares.
Saber com afrontar cada conflicte no és fàcil. Ara bé, ens hi
pot ajudar el fet de saber quins són els errors habituals que es
cometen i d’aquesta manera es poden prendre estratègies per
evitar-los.
el que han de fer, organitzen la
vida familiar al seu voltant...
“La sobreprotecció” provoca
persones incapaces de prendre decisions i d’afrontar les
dificultats que sorgeixen al dia
a dia, persones insegures que
no saben assumir les conseqüències dels seus actes i que
acostumen a tenir problemes
d’autoestima... en definitiva, la
sobreprotecció pot esdevenir
molt negativa per als fills.
Transmissió de missatges
negatius - Frases i expressions com “ja ho sabia que ho
trencaries“, “m’has decebut”
“no vindràs més amb nosaltres”… són totalment negati-

ves per als fills. Mai hem de
posar-nos a la seva alçada
quan ens fan enfadar. No es
tracta d’iniciar una guerra
entre ambdues parts sinó de
fer-los veure què és el correcte i com han d’actuar un altra
vegada per evitar una situació
igual. No oblidem que cal
potenciar sempre el diàleg
com a eina bàsica de comunicació amb als nostres fills.
Falta de continuïtat – Els
experts en educació alerten
que un dels errors més habituals en els pares i mares és deixar-se portar per l’estat anímic
a l’hora d’educar. S’ha observat que cada cop les famílies
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són més permissives a l’hora
de rectificar determinades
conductes del nen en funció
del cansament, felicitat o
enuig que es porta de fora de
casa. Els pares i mares han
de ser conscients que han
d’educar sempre i no només
en moments concrets. Els
pares són l’autoritat davant
del fill i, per tant, s´han de
comportar sempre de manera
racional i equilibrada.
Prometre i no complir – Les
promeses impossibles són
decebedores i poc pràctiques
a l’hora d’educar. A vegades,
prometem comprar-los quelcom si aproven o es comporten, però pot ser que el noi o
noia s’esforci i al final se li diu
que no. I a vegades, es comet
l’error de proporcionar-los el
que ens demanen sense
haver aconseguit l’objectiu
proposat en un moment de
penediment o d’esgotament
nostre. Per tant hem de pensar molt bé què prometem
abans de prometre-ho per
evitar ser incoherents davant
dels nostres fills.
Corregir malament – Posar
sancions desproporcionades
o sense sentit, imposar càstigs impossibles de portar a
terme, fer promeses que després no es compliran, són
errors molt habituals i molt
negatius a l’hora d’educar. Si
les mesures que s’han dit no
es compleixen - sigui per cansament o oblit- els pares perden autoritat i transmeten als
fills que les normes es poden
trencar fàcilment. És molt
millor ser moderat en les
mesures que volem imposar i
portar-les a la pràctica. Per
exemple, en el cas d’un adolescent és millor en lloc de
castigar-lo sense sortir un
mes o exigir-li que estudiï 5
hores cada dia, limitar-ho a
dues setmanes i concentrarse en els deures 1 hora. Així
s’és més coherent.

Infovilatorta.cat: 783 subscriptors
Infovilatorta.cat, el butlletí digital de l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta, que té una periodicitat
quinzenal, compta actualment amb 783 subscriptors i des del 21 de novembre del 2011 s’han
publicat 66 números.
El butlletí compta amb informació municipal,
agenda d'actes, notícies, activitats, campanyes,
convocatòries, concursos de contractació, etc.
Infovilatorta.cat és una eina de comunicació
directa i immediata entre l'Ajuntament a les llars
vilatortines.
Per poder rebre el butlletí al vostre correu
electrònic podeu entrar a la web www.infovilatorta.cat i deixar-hi les vostres dades, o omplir una
butlleta que trobareu a la recepció de les oficines
municipals. La subscripció és gratuïta.
67
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Encreuat

Jeroglífic
Fortalesa íbera dels Ausetans

entreteniments
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Sudokus
HORITZONTALS: 1.- Via per la qual circulen els
vehicles. Vilatortí. 2.- En aquest moment. Sonda
quirúrgica. Fruita dolça. 3.- Sofre. Ciutat de Grècia.
Capital del Baix Camp. Roentgen. Nitrogen. 4.Trastorn de la comprensió o de l’expressió.
Ocupada. Lloc on brolla l’aigua. 5.- Xai. Pronom.
Negre en francès. Déu romà que protegia les cases.
Un romà. 6.- Límit matemàtic. Anotar. Un producte
de la nicotina que se sol fumar. 7.- De l’anus. Un
altre romà. Afirmació. Netejarà, però sense inicial.
8.- Catalunya n’és sens dubte. Electronic Arts.
Dones que vivien antigament al Casol de
Puigcastellet. Urani. 9.- Carboni. Aplec de persones per tal de deliberar o prendre acords.
Instrument per flagel·lar persones. 10.- Famosa
marca alemanya de cotxes. Petita tropa de guerra.
Diner. 11.- Lloc on pasturar el bestiar. Cop donat a
una pilota. Flor molt usada en l’heràldica francesa.
VERTICALS: 1.- Famosa ciutat del Marroc. 2.Argó. Ocupació. Amunt en anglès. 3.- Raïm despullat dels grans. Terreny abundant en macs. 4.- Radi.
Ruc. Destrucció d’una cèl·lula, en plural. 5.- Infecció
en la pell. Úrsid. Tesla. 6.- Defecte. Arbre de la família de les pinàcies. Ocell enorme similar a l’estruç.
7.- Lletra grega. Despullat. Príncep àrab. 8.Persona que assumeix les conseqüències de seves
accions. 9.- Àstat. Element químic de símbol Li. Flor
heràldica. 10.- Erer gros. Institut d’Estudis Catalans.
11.- Ferrocarril. Disminució del nivell. 12.- Freqüent.
Nom de la lletra P. Ocell. 13.- Fòsfor. Sud. Para.
Tesla. 14.- Protocol emprat per a la comunicació de
dades a través de la xarxa. Relatiu als frares. 15.Emperador romà. Toll d’aigua. 16.- Metall preciós de
gran valor. Fer el niu. Greix de procedència animal o
vegetal. 17.- Adverbi de quantitat. Dones prudents.

Entreteniments. Marc Costa

Sudoku per
als més
menuts

Sudoku per
a iniciats

Solucions núm. passat
Encreuat

Jeroglífic: Collsacabra
coll, sa (as al reves), cabra
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LA BOTIGA DEL BAR JOAN
TENIM UNA MICA DE TOT I NO GAIRE DE RES
Drogueria, ferreteria, jardineria, flors naturals,
menjar i complements per a mascotes, productes per les hortes, ba”ç”ar, regals, joguines,
complements pel calçat, reparació de calçat,
còpies de claus, bastons, pesca, platja, plastificació de cartells i carnets, etc….
Estem a la vostra disposició per a suggeriments i consultes.
Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 22
Tel. 679 81 61 22 - Sant Julià de Vilatorta

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

Administració núm. 4

Especialitats:
ENTREPANS
TAPES VARIADES
Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta

FUSTERIA
MORERA
Joan Morera Vilamala
C. Jesús, 8
Tels. 93 812 24 13 - 689 92 24 74
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Ausa
gel s.l.
Aliments congelats
Distribuïdors de:

-

Gelats
Congelats
Postres
Marisc viu

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

Festa Major
de Vilalleons
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

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.
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Nou sistema de depuració
de les piscines municipals
Alfred Verdaguer nou
propietari de la farmàcia
Entrevista a la Mari de Ca la Manyana
Pregó de la Festa Major:
Modernisme, noucentisme i Miquel Pallàs
Programació de la Festa Major
de Sant Julià de Vilatorta 2013
i tota la informació de l’Ajuntament

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
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