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Mitjans de comunicació,
llibertat d’expressió
i opinió pública

Un cúmul de circumstàncies recordant els 64 anys de l’aparició
de Ràdio Sant Julià, l’any 1953, per iniciativa de Jaume Carrera
i recordant, alhora, el 40è de l’aparició de la revista Relleu, de
1977 a 1986, com a proposta d’un grup de joves, i el 25è de la
revista Vilatorta, de 1991 ençà a càrrec de l’Ajuntament, amb la
col•laboració desinteressada de molts vilatortins, permet fixar
la nostra atenció en els mitjans de comunicació, atenent al fet
que els éssers humans no som illes sinó éssers interrelacionats.
En l’actualitat, sotmesos com estem a un bombardeig constant dels mitjans -premsa, ràdio, televisió i, sobretot, internetningú no dubta de la seva importància i del gran poder que tenen sobre la opinió pública, influint ideològicament mitjançant la
publicitat i la propaganda política directa o indirecta.
Una breu ullada històrica permet adonar-nos, en sentit estricte, del naixement i evolució dels mitjans de comunicació en el
s. XIX, dins el context de la Revolució Industrial i la consegüent
mecanització del treball així com de l’apogeu que els mitjans
experimentaren durant el proppassat s. XX. Amb el desenvolupament de l’electrònica i l’alta tecnologia, a través de la massificació i la democratització de les xarxes socials, s’ha arribat
al s. XXI amb una veritable revolució dels mitjans virtuals en el
context d’un món globalitzat, de dimensions desconegudes.
Davant d’aquest panorama, a l’hora de valorar els mitjans de
comunicació com eines d’informació, d’educació i d’entreteniment caldrà tenir sempre en compte alguns aspectes determinants: la transmissió verídica dels fets; la seva responsabilitat
en la formació d’opinió pública; l’aportació de fonts complexes
d’anàlisi i la no ocultació de dades. I tot plegat transmès amb un
llenguatge ètic, escaient i respectuós.
Tot un repte per a qualsevol mitjà, per modest que sigui i que,
conscient de la funció social que desenvolupa, vulgui figurar en
la palestra pública.
Francesc Orenes

Ja tinc un quart de segle!
“Amb aquest primer número
volem encetar un butlletí municipal que tindrà una periodicitat
trimestral. A més de reportatges
i notícies d’interès per al poble,
a cada butlletí hi trobareu resumida tota la informació que es
fa a l’Ajuntament, però també
les diferents entitats del poble
hi tenen el seu espai per donar
a conèixer les seves activitats i
les seves idees”. Aquestes eren
les paraules de la nota editorial
del número 0, quan vaig sortir
per primera vegada el desembre de l’any 1991.
La iniciativa de crear-me va
sorgir de Josep Romeu, aleshores director de l’Escola pública
Bellpuig, que ho proposà a l’alcalde Albert Tobal. Per encàrrec
de l’Ajuntament, és el mateix
Romeu qui se’m responsabilitza, fins al número 9 -setembre
de 1994-.
A partir del núm. 10 és el Patronat de Cultura qui m’agombola. En aquesta segona etapa
compto amb l’Anton Carrera i la
M. Teresa Feu com a directors i
ja començo a tenir més caire de
revista que de butlletí, amb canvis importants: la portada, que
s’imprimeix a quadricromia, és
realitzada cada número per un
artista local. M’incorporen nous
continguts -entrevistes, reportatges, opinió i articles, entre
d’altres- i augmento el número
de pàgines. Al llarg d’aquesta

etapa tinc com a redactors la
Cristina Macias, en Lluís Solanas, en Joan Carles Rodríguez i
en Lluís Vilalta -que a més farà
les tasques de coordinació tècnica i compaginació- i en Xevi
Pona com a fotògraf.
Amb la dissolució del Patronat de Cultura, el número
41 -corresponent a l’edició de
Pasqua de 2005- inicio una
tercera etapa de la qual se’m
fa responsable directament la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament. La temàtica de les portades d’aquesta època són les
obres guanyadores dels concursos de pintura ràpida.
Amb el número 60, correspo-

Els números
d’aquests 25 anys
(fins l’edició de Nadal de 2016)

· Números publicats: 77
· Mitjana de tiratge: 1.200
exemplars (actualment el
tiratge és de 1.400 ex.)
· Exemplars impresos: 92.400
· Pàgines originals: 3.934
· Pàg. impreses: 4.721.640
· Pes de la col·lecció dels 77
números: 12 quilos
· Pes de tots els exemplars
impresos: 14.400 quilos
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nent a l’edició de la Festa Major
de l’any 2011, enceto una nova
època -la quarta-. Continuo
sent editada per la regidoria de
Cultura i en l’editorial d’aquest
número destaco: “inicio una
nova etapa perquè crec que per
mantenir l’interès m’haig d’anar
modificant, actualitzant i posant
al dia”. Els canvis que presento
són visibles al primer cop d’ull:
nova capçalera, la portada feta
per un dissenyador o il·lustrador diferent en cada número, la
tipografia, el disseny, el paper,
els continguts més treballats
i diversos i, sobretot, compto amb més col·laboradors.
Durant aquest període creo el
Consell de Redacció format per
Amy von Arend, Meritxell Vilamala i Carles Fiter, joves vilatortins estudiants de periodisme
que em donen empenta i aire
fresc. Com a col·laboradors habituals en aquesta etapa també
incorporo en Francesc Orenes
com a assessor, la Marina Carol
en la correctora ortogràfica, en
Xevi Pona en l’apartat de fotografia, en Marc Costa amb els
entreteniments i en David Soler
-Desulé- com a il·lustrador.
I acabo amb les mateixes
paraules que vaig emprar a
l’inici d’aquesta etapa: “Vull
donar les gràcies a tots els qui
heu fet i feu possible la meva
longevitat: els qui heu donat
sentit als meus fulls amb escrits, dibuixos, pintures i fotografies; els qui amb el vostre
anunci ajudeu a mantenir-me;
els lectors que m’obriu de
pàgines, em devoreu amb la
vista i us dono el plaer de la
lectura; els crítics que m’heu
deixat “verda”; els qui em fan
renéixer en cada número des
d’una freda pantalla d’ordinador i després em pareixen
de nou convertida en 1.400
exemplars; els qui em traginen amunt i avall per dur-me a
casa vostra, els qui...

A tots, moltíssimes gràcies”
Revista Vilatorta
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Pressupost de l’Ajuntament pel 2017
El ple municipal del 28 de desembre
passat va aprovar inicialment i per unanimitat el pressupost general de l’Ajuntament per a aquest any 2017 que suma
3.234.502,32 euros, uns trenta mil euros
més que el de l’any anterior. Del pressupost cal remarcar la creació d’un fons
de contingència per valor de 155.216
euros. La voluntat de l’equip de govern
de fer inversions necessàries pel municipi i la seva negativa a què aquests
diners quedessin al calaix, va fer trencar la “regla de la despesa” fixada pel
Ministerio de Hacienda i s’ha hagut
d’aprovar un Pla economicofinancer, a
pesar de la bona situació financera de
l’Ajuntament. Amb aquest fons, que no
es pot destinar a cap despesa, s’equilibra el pressupost.
Tot i que cap impost s’ha incrementat, de l’apartat d’ingressos en destaca
el següent:
- L’increment d’uns 70.000 de l’IBI urbana pel procediment de regularització
cadastral que afecta els darrers quatre
anys.
- Tot i que no hi ha increment de l’impost
de llicències d’obres, sí que es preveu
recaptar 10.000 euros més aquest any,
d’acord amb la liquidació del pressupost de l’any anterior.
- El capítol 4 s’incrementa en uns
100.000 euros a causa de l’augment del
Fons de participació de l’estat, el conveni d’educació per a la llar d’infants i
tres subvencions reconegudes per valor de 60.000 euros.
En l’apartat de despeses cal remarcar:
- Un augment de les quantitats pels
següents conceptes: d’estudis i treballs tècnics; la campanya de comunicació pel canvi del sistema de recollida
d’escombraries, la inversió en el programari i formació de la implementació
de l’administració electrònica; i en la
reparació i manteniment d’infraestructures.
- Una partida de 25.000 euros de foment de l’estesa de fibra òptica al municipi.
- En l’epígraf de despeses financeres
només hi consten mil euros de previsió ja
que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no té cap préstec amb interessos.

CAPíTOL D’INGRESSOS
1. Impostos directes 			
2. Impostos indirectes 		
3. Taxes i altres ingressos 		
4. Transferències corrents 		
5. Ingressos patrimonials 		
6. Alienació d’Inversions reals
7. Transferències de capital 		
9. Passius financers 			
Total ingressos			

1.325.000,00
70.000,00
929.465,00
845.571,95
38.270,00
0,00
26.195,37
0,00
3.234.502,32

CAPÍTOL DE DESPESES
1.Despeses de personal
2. Despeses bens corrents i serveis
3. Despeses financeres 		
4. Transferències corrents 		
5. Fons contingències d’exec. press.
6. Inversions reals 			
7. Transferències de capital 			
9. Passius financers 			
Total despeses			

850.501,45
1.787.197,36
1.000,00
185.956,10
155.216,38
152.962,50
0,00
8101.670,53
3.234.502,32

LES INVERSIONS programades per aquest exercici pugen a 152.960,50 euros i són les següents:
Grades plegables pavelló (10%)		
3.000,00
Portada aigua pou Quintana - hortes		
10.000,00
Pavimentació camins d’Altarriba i Mesquí
83.887,50
Pla de millora urbana de Vilalleons		
17.966,00
Infovilatorta 0.0				
5.000,00
Edició Llibre L’estiueig a Sant Julià 1880-1950
8.107,00
Junta compensació urbanització Campsalarga 25.000,00

Liquidació pressupostària
del 2016
Un any més l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
tanca l’exercici de l’any anterior amb números positius. S’incrementa de nou el romanent de tresoreria
de la institució que, malauradament, no es pot utilitzar per les limitacions imposades pel Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
El resultat pressupostari ajustat a data 31 de desembre de 2016 és de 175.349,15 € i el romanent de
tresoreria ajustat total és de 931.411,20 €. L’endeutament de l’Ajuntament de Sant Julià és del 26%.

El Ple de l’Ajuntament del 28
de desembre passat va aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal (PAM) pel
període 2015-2019. Aquest
document-guia fixa les prioritats que necessita el nostre
municipi durant aquesta legislatura. És la primera vegada
que l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta elabora un document d’aquestes característiques.
El document s’estructura en
dos grans blocs: inversions i
ordinari. Les inversions són
aquelles actuacions que suposen un volum econòmic gran
que per efectuar-les cal una
redacció de projecte o un programa funcional. L’ordinari són
actuacions de millora respecte
el funcionament de cadascuna
de les regidories de l’Ajuntament. També s’hi recullen les
principals línies de treball de

cada àrea. En l’apartat d’inversions les actuacions són ordenades per ordre de prioritat. El
PAM també recull algunes actuacions futuribles que no es
podran treballar durant aquesta legislatura.
El PAM s’ha sotmès a exposició pública fins al 21 de fe-
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Aprovat el Pla d’Actuació Municipal 2015-1019

brer per recollir les possibles
aportacions de les persones
interessades. Només dues
persones han fet aportacions.
Recordeu que el PAM es pot
consultar a la pàgina web de
l’Ajuntament, al menú “Ajuntament” a l’apartat “Plans, campanyes i programes.

Ca l’Anglada obre les seves portes el diumenge
de Pasqua, i es podrà pujar al terrat

Ca l’Anglada obre les seves portes. I ho fa amb
dues jornades de portes obertes, matí i tarda, el
diumenge de Pasqua, 16 d’abril, i el diumenge de
l’Aplec caramellaire, 23 d’abril, diada de Sant Jordi. A la planta baixa de l’edifici hi podreu trobar
el nou Punt d’informació turística – Espai Natural
Guilleries-Savassona que es trasllada del parc de
les Set Fonts fins aquest nou emplaçament situat
al centre del poble. A la primera planta també s’hi
trasllada el Punt Jove que fins ara estava al pavelló. Una sala d’aquesta mateixa planta serà la
nova seu de l’Arxiu històric. L’espai es completa
amb una aula de tallerisme on s’hi faran cursos
de dibuix, pintura, manualitats, etc. i una altra
sala polivalent. No perdeu l’oportunitat de visitar
aquest nou equipament. I és que a l’edifici, construït l’any 1897 per Miquel Pallàs, s’ha rehabilitat el
terrat convertint-lo en un mirador que ofereix unes
vistes excel·lents del poble, del seu entorn natural
i de les muntanyes i cims més llunyans com Cabrera, Bellmunt, el Pedraforca i els Pirineus entre
d’altres. Més endavant l’equipament disposarà de
dos espais més: la cisterna i la caseta del jardí.
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Es comencen a construir els
vestidors de la zona esportiva
A finals del mes de febrer van
començar les obres de construcció dels nous vestidors de
la zona esportiva. L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Axis
Patrimoni SL de Barcelona per
un import de 395.900,51 euros
i l’objectiu és que estiguin acabats en un termini de nou mesos, perquè es puguin estrenar
de cara als inicis de la temporada futbolística 2017/18. El projecte, redactat pels arquitectes
Xavier i Carles Claparols, preveu
la construcció d’un edifici, de
forma rectangular, situat en una
cota inferior de 40 cm respecte
del camp de futbol i destaca per
la seva integració amb l’entorn.
Els vestidors tindran il•lumina-

ció natural mitjançant lluernes
situades a la coberta de l’edifici
i l’aigua calenta serà alimentada
per la caldera de biomassa del
pavelló. Aquest equipament és
una llarga reivindicació de les
entitats esportives del municipi i

permetrà completar la zona esportiva que ja disposa de camp
de futbol, pavelló i zona verda.
Fins ara els jugadors del camp
de futbol s’havien de canviar
als vestidors de la pista, a l’altra
banda del carrer.

Reparades les voreres del Puig i de la Serra

Ja s’han acabat les obres de reparació de les voreres dels sectors
del Puig i de la Serra que el Servei de manteniment municipal ha
dut a terme des de la tardor passada. Aquestes actuacions han
suposat el canvi d’arbrat i la regularització de molts guals d’entrada a les finques, alguns dels quals s’han aprofitat per fer nous
passos de vianants sense barreres arquitectòniques. Les reparacions s’han centrat en els trams que la vorera estava malmesa
per culpa de l’arbrat viari i el paviment s’ha fet amb panot similar
al que hi ha a la zona. Amb el replantejament dels escocells s’ha
passat de 80 arbres a 60 i els Acer han estat substituïts per perera de flor —Pyrus calleryana— que són arbres de creixement
piramidal, no invasiu i adequat per al lloc, com els que hi ha al
carrer de Núria. L’obra, que s’ha consensuat amb els veïns, s’ha
fet amb recursos propis de l’Ajuntament i amb personal de plans
ocupacionals.

Ampliació i millora de l’àrea per autocaravanes
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El mes de març passat es van
fer les obres d’adequació, ampliació i millora de l’àrea destinada a les autocaravanes del
Parc de les Set Fonts. Aquesta actuació forma part del projecte executiu Osona Territori
Camper, un projecte mancomunat entre 12 municipis osonencs a través del Consell Co-

marcal d’Osona amb l’objectiu
de crear una xarxa d’àrees
d’autocaravanes que ofereixi
als usuaris els serveis necessaris per fer estada a Osona,
i conèixer, a la vegada, tota la
varietat de recursos i serveis
que disposa cada un dels municipis. Amb Osona Territori
Camper es vol augmentar el

nombre de visitants a la comarca. L’àrea ha passat de
2 a 4 places i ofereix servei
elèctric i de wifi. També es treballarà en l’enjardinament, la
senyalització d’accés i d’àrea
perquè aquesta instal·lació
sigui més acollidora, còmode
i adequada a les necessitats
dels autocaravanistes.

Durant aquests primers mesos de l’any s’han fet obres
de millora en il·luminació, calefacció, sonorització i llauneria al pavelló municipal.
A la zona de pista i graderies s’han canviat les 38
làmpades que hi havia per
19 lluminàries de tecnologia
LED amb control tècnic per
dissipació i òptiques amb
lents prismàtiques. S’ha passat d’una potència de 15.200
wats a 8.835 w. A la zona
del gimnàs s’han substituït
8 làmpades per 4 noves lluminàries, i de 3.200 w s’ha
passat a 1.440 w. Les de la
pista són làmpades de 465 w
amb reixa de protecció i les
del gimnàs són de 360 w. Les
característiques luminotècniques de la pista són: 602 lux
d’il·luminació mitjana, 791 de
màxima i 375 de mínima i al
gimnàs 480 lux de mitjana,
703 de màxima i 244 de mínima. Per a les retransmissions
esportives per televisió el mínim requerit és de 600 lux.
El més important d’aquesta
actuació és que s’ha reduït
la potència i s’ha millorat la
uniformitat de la il•luminació.
L’import d’aquesta part de la
inversió ha estat de 22.645,42
€ i el període d’amortització
serà de 8 anys a la zona de
la pista i 6 anys en el gimnàs.
En l’apartat de confort s’ha
instal•lat calefacció a la zona
de les grades. Es tracta d’un
sistema de tubs radiants de
gas. El valor d’aquesta inversió ha estat de 7.044,90 € que
no ha suposat cap cost per
l’Ajuntament ja que aquesta
actuació figurava com una millora ofertada per l’adjudicatari de la instal•lació de la caldera de biomassa.
També s’ha canviat l’equip
de so perquè el que hi havia
no era l’adequat per les dimensions del pavelló.

El nou és un equip adaptat a les característiques de
la pista i de la graderia. La
sonorització consta de dues
pantalles dàctils limitades, no
manipulables i preprogramades des de l’equip central que
està situat a la sala de control
del pavelló. Amb aquest sistema s’assegura la durabilitat
de l’equip i no sobrepassar els
barems acústics. S’han substituït els 8 altaveus que hi havia per dos blocs d’altaveus
de pista i sis altaveus de graderia. A la sala polivalent s’ha
instal·lat un equip fix de so
amb micros característics de
conferència i una televisió de
65polzades que substitueix la
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Nova megafonia i il·luminació al pavelló municipal

pantalla i el projector que es
fan servir per als audiovisuals.
El cost de la sonorització ha
estat de 26.550,25 €.
Finalment s’ha solucionat el
problema de la calcificació de
les aixetes dels vestidors que
funcionaven deficientment o
estaven espatllades per culpa de la calç de l’aigua. S’han
canviat 15 de les 30 aixetes
termostàtiques i s’ha instal•lat
un equip de descalcificació.
Aquesta actuació ha suposat
una despesa d’11.399,13 €.
El total de la inversió de totes les obres s’ha finançant
mitjançant un crèdit de la Diputació, sense interessos a
tornar en 10 anys.

El pavelló ja disposa del
Pla especial d’autoprotecció
El lliurament del Pla especial d’autoprotecció del pavelló esportiu municipal es va fer el 21 de febrer passat a la Diputació
de Barcelona. Cristina Suñén, 1a tinent d’alcalde, va recollir
el document de mans de Josep Salom, diputat delegat d’Esports. El pla d’autoprotecció fixa un seguit d’accions i mesures
encaminades a identificar, prevenir i controlar els riscos sobre
les persones i els béns, donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència i garantir la integració d’aquestes actuacions amb el sistema públic de protecció civil.
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Albert Selga, cap del servei de manteniment, es jubila
El mes de març passat es va
jubilar l’Albert Selga, cap del
servei de manteniment de
l’Ajuntament de Sant Julià.
L’Albert, que portava una llarga trajectòria d’oficial paleta
a l’empresa privada, va entrar al servei de manteniment
municipal el mes de juny de
1992. Al llarg d’aquests gairebé 25 anys l’Albert ha estat al
capdavant d’un equip de persones que han fet possible el
manteniment i moltes de les
millores que el poble ha anat
experimentant. No era rar veure’l fora d’hores de la feina –ja
fos en dissabte, diumenge o
festiu- vetllant i estant alerta
davant de qualsevol eventua-

litat sobrevinguda. Tots els
regidors de l’Ajuntament, els
companys de feina, els companys que no estan en actiu
a l’Ajuntament però amb qui
durant tots aquests anys han
compartit tants bons mo-

Jordi Segalés, nou cap
del servei de manteniment

Jordi Segalés
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Sergi Martínez

Jordi Segalés serà el nou cap
del Servei de Manteniment
de l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta. Ell fou el candidat amb major puntuació a
la plaça que es va convocar
d’Oficial 1a. Així ho va avaluar
el tribunal qualificador.
Pel que fa a les dues places
d’operari, les màximes puntuacions han estat per Manel Cabeza i per Sergi Martínez. Tots
tres es van incorporar al lloc de
treball el passat dilluns 27 de
març.
La convocatòria ha seguit
en tot moment el que preveu
la legislació vigent en matèria
d’ocupació a l’administració

Manel Cabeza

pública. Les proves, consecutives i eliminatòries, han estat:
prova de llengua catalana, test
psicotècnic, examen teòric,
examen pràctic i entrevista
personal. També s’han avaluat
els mèrits (experiència professional, formació...) que cada
candidat aportava a l’inici del
procés.
El tribunal constituït no ha
constat de càrrecs polítics, tal
com preveu la llei, i a més ha
comptat amb l’ajuda externa
del Consorci de Normalització
Lingüística i de Sèpal, empresa especialitzada en avaluacions psicològiques en matèria de selecció de personal.

ments amb ell, volen desitjar-li
una molt feliç i ben merescuda
jubilació. La seva bonhomia
va quedar palesa en un emotiu
comiat, del qual us donarem
més informació al proper número de Vilatorta.

Material per a
l’Espai Activa’t
i dos televisors
per a les
projeccións en
equipaments
L’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta adquireix nou material pels usuaris de l’Espai Activa’t: una impressora Làser,
una taula de despatx, quatre
cadires tipus conferència i,
sobretot, unes barres paral•leles de rehabilitació graduables
per exercicis de mobilitat, que
han d’ajudar als exercicis físics a les persones amb problemes de mobilitat. També
s’han adquirit dos televisors
de 65 polzades amb la voluntat de facilitar i millorar els audiovisuals, les presentacions
i actes que es fan a la sala
d’actes del pavelló i a la sala
de plens. Aquests aparells són
de darrera generació i permeten fer les presentacions amb
alta qualitat.

L’empresa Recollida de Residus d’Osona, actual responsable de
recollida de residus del nostre municipi, va lliurar a l’Ajuntament
l’estudi de cap on pot avançar l’actual sistema de recollida, que
presenta dades mediocres de reciclatge. També, el dilluns 6 de
març passat, un equip d’alumnes de la Universitat de Vic, sota
la direcció del professor Sebastià Riera, van presentar a l’equip
de govern un estudi extern de l’actual sistema de recollida municipal. Amb totes aquestes dades, l’equip de govern convocarà
a finals del mes d’abril una reunió participativa amb el veïnat
per exposar les conclusions d’ambdós estudis i de cap a on cal
avançar en la gestió dels residus a Sant Julià de Vilatorta i a Vilalleons.

Una ordenança per regular les
tanques en sòl no urbanitzable

Per tal de posar ordre a les tanques que s’instal·len en sòl no
urbanitzable, la normativa de les quals fins ara no estava massa
clara, l’Ajuntament ha aprovat una ordenança per regular-ne l’ús.
L’ordenança promou que les tanques no barrin el pas en camins
ja existents, que tinguin el mínim impacte visual i que siguin
compatibles amb els passos de fauna. També prohibeix l’ús de
materials inapropiats, com el filferro espinós. La nova normativa
procura ser compatible amb les explotacions ramaderes i agrícoles, que sovint són les principals gestores de la nostra massa forestal. L’ordenança, aprovada en el ple del 27 de març, se
sotmetrà a exposició pública per recollir totes les al·legacions
pertinents.

Avançada un
mes la recollida
setmanal de la
brossa de jardí
El bon temps de finals d’hivern ens ha dut un avançament prematur de la primavera i els jardins han esclatat
de verdor, la qual cosa ha fet
que l’Ajuntament hagi decidit
avançar, excepcionalment, un
mes la recollida setmanal de
la brossa verda. Així doncs,
des de principis d’abril s’ha
començat a recollir el verd
tots els dilluns laborables, o
l’endemà si aquest dia s’escau en festiu. Aquest calendari s’allargarà fins a finals
d’octubre. A partir del mes de
novembre es tornarà al calendari d’hivern quan es passa
només el primer dilluns de
cada mes.

casa de la vila

L’Ajuntament proposarà
un nou sistema de
recollida d’escombraries

Aclarida del
brancatge
dels arbres
de la carretera
d’entrada
al poble
A finals de març es va fer una
actuació als plataners de banda i banda de la carretera de
Vic per tal de tallar les branques que envaïen les edificacions veïnes. També es van
eliminar altres branques per
motius d’equilibri de l’arbre
i/o paisatgístic. Les tasques
les va fer TAC Osona i es van
realitzar amb una grua amb
un braç de 27 metres d’alçada. Aquesta actuació s’ha fet
d’acord amb un informe realitzat pels tècnics de la Diputació de Barcelona.
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Digitalització dels llibres d’actes
del Ple de l’Ajuntament
A mitjan febrer passat es van
fer les tasques de digitalització
dels llibres d’actes del Ple de
l’Ajuntament. Un equip de dos
tècnics va treballar durant tres
dies per digitalitzar les actes
que van des del 1870 fins al
2015. El nostre ajuntament forma part dels 79 municipis que
s’han adherit al programa de
manteniment d’arxius de l’Oficina de Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona, a la
desena convocatòria del programa de Digitalització d’Actes municipals. Aquesta última
convocatòria és la més important, tant pel volum d’actes a
digitalitzar com pel nombre de
municipis participants. La inversió total de la contractació

d’aquest programa és de més
de 146.000 €.
Les actes del Ple de l’Ajuntament són una font d’informació essencial en relació a
la vida política, econòmica i
social del municipi. Aquests
documents recullen la data i

96% de transparència a la web
de l’Ajuntament
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Des de l’any 2012 la transparència dels webs de les administracions públiques és avaluada per InfoParticipa, un projecte desenvolupat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB. Segons aquesta avaluació
la informació que ofereix el web de l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta ha millorat i ha obtingut una puntuació d’un 96%, 16
punts per sobre del mínim establert per obtenir el segell Infoparticipa. La millora ha estat possible gràcies a l’esforç dels serveis
administratius de l’Ajuntament. El lliurament dels guardons tindrà lloc el proper 19 d’abril, en un acte que es farà a la Sala de
Plens del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Podeu consultar la transparència de municipis, consells comarcals
i diputacions al web www.mapainfoparticipa.com.

hora en què comença la sessió plenària, la relació de matèries debatudes, la relació
d’assistents, les intervencions
de les persones assistents,
les incidències esdevingudes,
els vots emesos i els acords
adoptats.

L’operador
Apfutura
desplegarà
fibra òptica
al poble
Apfutura, operador de telecomunicacions que ofereix
serveis de fibra òptica, s’ha
interessat per desplegar la fibra òptica al municipi de Sant
Julià de Vilatorta. La intenció
de la companyia és aprofitar
la canalització instal·lada en
el nou accés a la C-25 per fer
arribar el servei al polígon industrial i al poble. L’operador
ja ha presentat el pla de desplegament i la seva intenció
és començar a donar servei
abans de l’estiu.
La fibra òptica és un filament
flexible de secció circular capaç de transportar feixos de
llum en el seu interior. Gràcies
a això pot donar una velocitat
100 vegades superior a l’ADSL.

casa de la vila

Cèlia Gumí és la nova
jutgessa de pau del municipi
El dimecres 7 de març es va fer l’acte institucional de relleu del titular del jutjat de pau de Sant Julià de Vilatorta. Cèlia Gumí (a l’esquerra de la fotografia) la nova jutgessa va rebre la vara de mans
de Pura Pérez que ha estat jutgessa de pau per un període de vuit
anys i que a partir d’ara exercirà com a jutgessa substituta. L’alcalde va expressar el reconeixement i agraïment a les jutgesses
titular i substituta sortints, Pura Pérez i Laia Bas, per defensar el
protagonisme d’aquesta institució com a representant destacada
de la “justícia de proximitat”.

Visita de la Delegada del Govern

Laura Vilagrà, delegada del Govern a la Catalunya Central, va
ser rebuda a l’Ajuntament per l’alcalde Joan Carles Rodríguez, la
regidora de Serveis Socials, Trini Subirana i el regidor de Turisme,
Lluís Solanas. Els temes principals de la reunió que va mantenir
amb els representants de l’Ajuntament van ser la rehabilitació de
ca l’Anglada, el nou accés a l’Eix Transversal, la possible col·laboració de la Generalitat amb l’Espai Activa’t, l’arribada del gas
natural i la fibra òptica al municipi i la sentència del TSJC que
desestima totes demandes de l’Ajuntament de Calldetenes sobre la Font d’en Titus. Laura Vilagrà va visitar el nou edifici de ca
l’Anglada i va signar en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.

El cònsol general de El Salvador visita Sant Julià
El cònsol general de la República de El Salvador a Barcelona
Francisco Altschul es va desplaçar fins al nostre poble per visitar
l’exposició “Escoles d’altres móns” que es va fer a l’Aula de Cultura el mes de gener passat. El cònsol va ser rebut per l’alcalde
Joan Carles Rodríguez, la regidora d’Educació, Cristina Suñén, i
pel comissari de l’exposició -l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García- que va acompanyar la delegació en una visita guiada per la mostra. A la Sala de plens de l’Ajuntament el cònsol va
signar en el Llibre d’Honor tot destacant que havia estat un honor
visitar el nostre municipi i la meravellosa exposició. Va acabar
amb una salutació en nom del poble i del Govern de El Salvador.

Fe d’errors en el imports
de la bonificació en la tarifa l’aigua
En el passat número de la
revista Vilatorta s’informava
que l’Ajuntament bonificarà
el rebut de l’aigua a les famílies de 5 membres o més. Per
error es va publicar una taula
d’imports que no era correcta.
Els imports correctes són els
següents:

Consum mínim de 30 m3			
Consum mínim de 30 m3 (fam. 5 o més m.)
Consum de 30 a 60 m3
		
Consum de 30 a 60 m3 (fam. 5 o més m.)
Consum de 60 a 90 m3			
Consum de 60 a 90 m3 (fam. 5 o més m.)
Consum de més de 90 m3			
Consum de més de 90 m3 (fam 5 o més m.)

0,7235 €/m3
0,7235 €/m3
0,9821 €/m3
0,7235 €/m3
1,5265 €/m3
0,9821 €/m3
1,5265 €/m3
1,5265 €/m3
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Sant Julià de Vilatorta a la manifestació “Volem acollir”
En el marc de la campanya
“Casa nostra, casa vostra”, el
18 de febrer passat es va fer a
Barcelona la manifestació “Volem acollir” en favor de l’acollida de refugiats i migrants
a Europa. L’acte va comptar
amb la participació d’un grup
de vilatortins que es van sumar
als osonencs que s’hi van desplaçar en tres autocars. Segons
els organitzadors la participació va ser de gairebé mig milió
de persones. Tres dies abans –
el dimecres dia 15- es va fer un
acte de suport del món local a
la manifestació en el qual hi assistiren un gran nombre d’alcaldes, regidors i representats de
les entitats locals de Catalunya. Per part de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta hi va ser
present la Cristina Suñén, regi-

dora d’Educació i Voluntariat.
L’escenari d’aquest acte va ser
el monòlit-memorial “Som i serem ciutat d’acollida” situat a la
platja de la Barceloneta, on hi
ha el comptador de la vergonya
que recorda dia a dia el nombre de persones que moren a la

Moviment demogràfic
Entre l’1 de desembre de 2016
i el 31 de març de 2017
Naixements

Unai Martínez Burillo
Aleix Pla Oliver
Albert Sánchez Laso
Pol Montes Ferrer
Pau Fíguls Carbonell
Maria Galiot Mitjavila

03/01/2017
31/01/2017
01/02/2017
10/03/2017
15/03/2017
20/03/2017

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions

Albert Riera Tatché (58)
Maria Baucells Colom (67)
Xavier Marti Albó (85)
Josep Morató Vila (85)
Amparo Roca Ribas (99)
Lluís Casals Puig (82)
Miquel Godayol Molist (72)

04/01/2017
04/01/2017
18/01/2017
02/02/2017
04/03/2017
13/03/2017
18/03/2017

Informació facilitada per “ATF fill de J. Cuberta, SA”
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Altes padró 46
Baixes padró 54
Naixements 6
Defuncions
7
Habitants a 30.03.2017: 3.119
(1.539 homes i 1.580 dones)

mediterrània intentant arribar
a Europa. L’any passat hi van
morir 5.079 persones. També
en aquest sentit el Ple del 27
de març va aprovar per unanimitat dels 11 regidors la moció
favorable a aquesta campanya
i a l’acollida de refugiats.

Adhesió als plans
comarcals d’igualtat
El dia 27 de març passat l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta es va adherir al Pla Comarcal
d’igualtat de Gènere d’Osona (PCIGO). El seu
objectiu principal és definir un conjunt integrat
i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els homes dels municipis d’Osona puguin assolir el seu màxim
potencial, sense que hi hagi cap discriminació
per raó de gènere.
També en el mateix ple es va aprovar l’adhesió al Pla Comarcal per la igualtat per raó
d’orientació sexual i identitat de gènere a
Osona. És un pla on s’ha realitzat el diagnòstic de la realitat del col•lectiu LGTBI (lesbià,
gai, transsexual, bisexual i intersexual) d’Osona. El seu objectiu és conèixer les problemàtiques de les persones LGTBI de la comarca
en diferents àmbits (educatiu, espai públic,
laboral, etc.) i recull propostes d’actuacions
que hauria de portar a terme l’Administració
local. El Pla recull que, a vegades, en els pobles hi ha més problemes de discriminació
que en les ciutats de la comarca. Un motiu
més perquè l’Ajuntament de Sant Julià vetlli
per eradicar l’homofòbia.

Del 1953 al 1955 va existir una emissora al municipi.
Meritxell Vilamala i Carles Fiter n’han fet un documental

Meritxell Vilamala i Carles Fiter han entregat el
documental Aquí, Ràdio
Sant Julià de Vilatorta a
l’Ajuntament. Es tracta
d’un projecte nascut en
el marc de la Beca Josep Romeu 2014-2015,
i repassa la història de
l’emissora que havia existit al municipi del 1953 al
1955, creada per Jaume
Carrera.
El documental recull,
a través d’alguns testimonis, com era aquesta
ràdio, què s’hi feia, quina programació tenien, i
quina música s’hi podia
escoltar, entre altres coses. Mitjançant l’audiovisual es fa memòria d’un
fet poc conegut per la
majoria dels vilatans i alhora es deixa constància
d’aquesta primera experiència al municipi, que
no era única a la comarca
d’Osona. Aquest treball
serà el tema del pregó de
la Festa Major d’enguany.
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Una emisora de ràdio a Sant Julià de Vilatorta?

Millores en equipaments culturals
A principis d’any es van realitzar unes millores en diversos equipaments municipals. A
l’Aula de Cultura s’han instal•lat cortines opaques a les finestres i s’han comprat 18 marcs
desmuntables d’alumini i metacrilat per a les
exposicions. També s’hi instal·larà una televisió per a presentacions i projecció d’audiovisuals. Per a l’arxiu municipal s’han adquirit
5 cossos d’estanteries de 7 prestatges, més
de 35 metres lineals en total, que evitaran el
virtual col•lapse del dipòsit de documents.
Relacionat amb l’arxiu també s’han comprat
unes fundes de polièster per a la conservació
de les fotografies que actualment estan guardades en àlbums dispersos. A l’edifici núm.
1 de la plaça Major s’ha canviat la canal de
recollida d’aigües que estava foradada i s’ha
pintat la façana. El cost total d’aquestes actuacions ha estat de 4.627 euros.
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Modificats els preus de la Llar d’infants Patuleia
El ple ordinari de l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta del
27 de març passat va aprovar
per unanimitat algunes modificacions en les quotes de la llar
d’infants Patuleia.
Des de l’Ajuntament es continua apostant per un servei de
màxima qualitat a uns preus
que no suposin un sobreesforç
per les famílies del nostre municipi. Amb una clara voluntat de
continuar mantenint la qualitat
del servei, des de l’equip de
govern s’aposta per incrementar la quota de jornada completa de 153 euros mensuals a
157 i mantenir congelades les
quotes de dietes i material.
A canvi, i per cobrir millor
les demandes de les famílies,
els serveis d’acollida, tant en
la franja de matí com de tarda,
passaran a ser serveis gratuïts malgrat que anteriorment
el cost d’aquest servei era de
15 euros mensuals i 2 euros
el dia per esporàdics. La nova
ordenança també amplia el
descompte del 10% per a famílies nombroses a les monoparentals. Aquesta modificació
aprovada dels preus de la llar
d’infants vol, alhora, garantir la
sostenibilitat del servei i l’equitat d’accés per a les famílies.

Concepte			
preu/euros
• Jornada completa: matí + tarda + berenar
(de les 8 del matí a 6 de la tarda)
157 € / mes
• Dinar (tot el mes)
99,50 € / mes
• Dinar dies esporàdics
8,00 € / dia
• Quota inicial		
84,00 € / curs
• Material
30,00 € / curs (en dues quotes)
• Quota inicial a partir del primer de març,
descompte del 50% 		
48,00 €
• Servei d’acollida (de 2/4 de 8 a 8 del matí:
o de 6 a 2/4 de 7 tarda) esporàdic: Gratuït, prèvia inscripció
• Servei d’acollida (de 2/4 de 8 a 8 del matí
o de 6 a 2/4 de 7 tarda) tot el mes Gratuït, prèvia inscripció

Diversos actes vandàlics alerten el municipi
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L’Ajuntament ha tingut constància de diversos actes vandàlics
en el municipi, especialment els caps de setmana. Dels fets que
han passat, el més destacable ha estat l’onada de pintades a
les parets del poble. També els contenidors del carrer Jesús,
darrera ca l’Anglada, que han cremat tres vegades. s’han trobat jardineres mogudes de llocs, amb les plantes arrencades i
al bar de les Set Fonts un individu va trencar vidres. Cal dir que
l’Ajuntament ha recollit indicis de qui poden ser els autors d’algun d’aquests actes vandàlics, i no dubtarà en actuar. No es pot
tolerar que algú malmeti elements públics, que són de tots i entre tots ajudem a sostenir. En cas de poder confirmar la identitat
dels autors, aquests seran denunciats. Si algú té més informació
sobre aquests fets us demanem que us poseu en contacte amb
el Servei de Vigilància Municipal, als telèfons 93 812 27 60 o al
665 76 77 93

Propostes
per la diada
de Sant Jordi
Us suggerim 10 idees per
gaudir de la diada del patró
de Catalunya a Sant Julià de
Vilatorta.
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L’Ajuntament lliura termòmetres
als establiments alimentaris

• Penjar la senyera o renovar l’estelada del balcó.

El 9 de febrer passat Divina Costa, regidora de Salut, i l’alcalde
Joan Carles Rodríguez van valorar en una reunió amb els establiments del municipi que treballen amb productes alimentaris les
inspeccions sanitàries realitzades per la Diputació de Barcelona
durant l’últim trimestre del 2016. Com a col•laboració en aquesta
campanya, l’Ajuntament va donar a cada establiment un termòmetre per controlar la temperatura dels espais de refrigeració i un
manual d’ús i consells sobre la manipulació dels aliments. Amb
aquesta aportació l’Ajuntament vol garantir que l’emmagatzematge de matèries primeres i menjars es realitza en les condicions
adequades per evitar la multiplicació bacteriana i assegurar unes
bones condicions, tant pel que fa a les seves propietats com pel
seu consum. A la reunió hi eren presents també Francesc Hervias,
regidor de Promoció econòmica, i Trini Subirana, regidora de Serveis Socials, que va explicar un programa d’ajuts alimentaris a les
famílies més necessitades del municipi, basat en criteris de renta
de la unitat familiar. El programa es destinarà sobretot a famílies
amb infants i gent gran.

El Ple aprova dues mocions:

una a favor de les persones celíaques
i l’altra a favor del Pacte pel Referèndum
El Ple ordinari de 27 de març passat va aprovar una moció proposada per l’Associació de Celíacs d’Osona a l’equip de govern. La
moció recull, entre d’altres, la dificultat de les persones celíaques,
que han de consumir aliments sense gluten, sovint molt més cars
que els aliments normals. Això fa que el cost de vida d’aquestes
persones sigui més elevat. La moció demana avantatges fiscals
per aquest col·lectiu, i que l’Ajuntament vetlli per servir en festes
o àpats col·lectius aliments sense gluten.
En el mateix Ple també es va aprovar la moció a favor del Pacte pel Referèndum. Aquesta moció proposa un referèndum com
l’única via per saber si una majoria del poble de Catalunya vol
o no que Catalunya esdevingui un estat independent, cosa que
resoldria la reclamació pacífica que fa gran part de la ciutadania.

• Compartir un vas de
xocolata defeta a primera
hora del matí, amb les
colles caramellaires.
• Escoltar els grups de caramelles tot fent el Tomb
caramellaire.
• Anar a la plaça Major a
veure l’Aplec Caramellaire
• Comprar números del
sorteig de les Caramelles
del Roser.
• Participar de l’activitat
“Estenem pesia” que hi
haurà al nucli històric.
• Portar els vostres fills
i filles i participar dels
tallers de roses de paper,
de corones de flors i de
casc o armadura que es
faran al matí a la plaça de
l’Ajuntament.
• Oferir a l’estimat o l’estimada:
• Un bes i una rosa
comprada a les parades
d’entitats del poble que
hi haurà al carrer.
• Comprar el llibre “El
Càstig” de M. Dolors
Farrés, on part de la trama se situa a Sant Julià
de Vilatorta, el segle XIV.
• Passejar pel nucli històric
i contemplar l’engalanada
de la plaça Major feta expressament per a l’Aplec.
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El Saló de Nadal
va creixent
Gairebé un miler de nens i
nenes van gaudir de l’onzena edició del Saló de Nadal
que es va fer al pavelló municipal els dies 28, 29 i 30
de desembre passat. Durant
tres dies els més menuts van
gaudir d’un bon nombre d’activitats com els inflables, la ludoteca i els tallers de manualitats, el dia 28 es va instal•lar
un rocòdrom a l’exterior del
pavelló i l’endemà es va fer
una demostració de l’activitat
“Futbol de carrer, futbol amb
valors”.

Pessebres
casolans

Una gran cavalcada de Reis

16

El dijous 5 de gener passat, els Reis de l’Orient va arribar a Sant
Julià amb una gran cavalcada. Melcior, Gaspar i Baltasar, amb la
comitiva de patges, carrosses i regals, van desfilar pels carrers
del poble i van fer l’ofrena al pessebre vivent de l’ermita de Sant
Roc. Al pavelló Ses Majestats es van adreçar al poble i van repartir els regals de la campanya “Reis de prop”. La cavalcada
d’enguany va estrenar un nou element: les vares lumíniques que
portaven 27 patges que encapçalaven la comitiva, després de
l’estrella i que formaven part dels 120 patges que hi van participar: 32 teiers, 24 fanalers, 15 porta estandats i banderins, 3
portadors de bengales, conductors, repartidors de caramels, carregadors de teia, etc.
Després de la diada de Reis s’ha creat una comissió per organitzar la cavalcada que ja ha començat a treballar per la de l’any
que ve.
La comissió està documentant els Reis de Sant Julià. Si teniu fotos de la cavalcada, actuals o d’anys enrere, podeu fer-les
arribar a la comissió mitjançant el correu electrònic reisvilatorta@
gmail.com

Set llars del nostre municipi
van participar en el Certamen
de pessebres casolans que
des de fa 35 anys s’organitza
durant el període nadalenc.
Malauradament cada any són
menys les famílies que hi participen la qual cosa fa pensar
que arriba el moment de fer
un replantejament d’aquesta
proposta nadalenca.

Cicle de cinema
infantil i familiar
Durant els diumenges del
mes de febrer es va fer el cicle “Tardes de cinema” amb la
projecció de quatre pel•lícules
dirigides a un públic infantil i
familiar. Aquest any les pel•lícules projectades van ser “Els
caçafantasmes”, “Zootròpolis”,”Mascotes” i “Ice Age 5”,
les quals van registrar bones
entrades. L’aportació, que incloïa una bossa de crispetes,
era de 4€ per sessió. També
es va posar a la venda un
abonament de 12€ per a les
quatre pel·lícules.

casa de la vila

Quarta
convocatòria
de la Beca
de recerca
Josep Romeu
Un Nadal en vers commovedor

L’analogia de la Sagrada Família amb Verdaguer i l’èxode dels
refugiats -amb imatges del fotoperiodista Marc Sanyé- van generar moments molt emocionants del Nadal en Vers passat que
va tenir com a tema central el poemari “la Sagrada Família” que
el poeta de Folgueroles va escriure durant el seu exili al santuari
de la Gleva. La similitud d’aquest poemari amb les misèries que
actualment passa la humanitat i la crua realitat del drama dels refugiats va quedar palès amb el muntatge dirigit per Lluís Badosa.
Les intervencions musicals van anar a càrrec de les joves violinistes Ivet Clos, Rut Ordeix i Anna Vives i la paraula la van donar
els rapsodes Anna Garcia, Sílvia Rodríguez, Concep Tort, Gabriel
Salvans, Josep M. Miró i Anton Carrera. Els poemes i la música
s’alternaren amb la projecció d’imatges de Marc Sanyé, centrades en el drama dels refugiats que arriben diàriament a l’illa grega
de Lesbos, experiència viscuda per en Marc en primera persona
en el seu desplaçament en aquesta illa.
Al voltant de la sala hi havia 12 fotografies de gran format,
testimoni gràfic d’aquesta tragèdia humana. L’acte es va cloure
amb una cantada popular de nadales al voltant del foc, dirigida
per Manel Marsó. El públic també va participar de la torronada
que es fa cada any al final del Nadal en vers. Aquest acte va ser
possible gràcies a la col•laboració de Núria Freixenet, Pau Albert,
Anna Urpina, Xevi Pona, Climent Villegas i Vilatorta Teatre.

El termini per a la presentació de propostes per a la
quarta edició de la Beca de
recerca Josep Romeu 20172018 s’acaba el 21 d’abril. En
aquesta convocatòria es proposen com a temes específics:
- La indústria i tradició terrissaire de Sant Julià de Vilatorta.
- Els noms del poble. Microtoponímia de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.
La beca està dotada en
2.500 € i a criteri del jurat es
podrà establir un accèssit. El
veredicte es farà públic en el
transcurs de la Fira del Tupí
(27 i 28 de maig). Les bases es
poden consultar a la web de
l’Ajuntament.

Sardinada del dimecres de cendra

L’enterrament de la sardina és un fet que posa fi al carnaval,
alhora que inicia el temps de quaresma, i per tant temps d’abstinència i de penitència.
L’origen de l’enterrament de la sardina, cerimònia que es fa a
moltes poblacions del país, prové de l’antiga tradició de sortir
als afores a berenar l’últim dia de carnaval i fer aquest ritual per
tancar el període de gresca. El fet d’enterrar la sardina també
té certes connotacions carnals, perquè era el darrer dia que es
permetien pràctiques sexuals abans d’entrar en l’abstinència religiosa.
Des de fa uns anys Sant Julià de Vilatorta celebra aquesta festa amb una sardinada popular que enguany es va fer el vespre
del dimecres 1 de març passat a la plaça de Catalunya. Pel mòdic preu de 3 euros tothom qui va voler va menjar sardines acompanyades de pa torrat i tragos de vi amb porró.
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Biotupí el nou centre
de tractaments naturals

Reobertura del
restaurant Els Lleons

El dijous dia 20 d’abril obrirà les portes un nou establiment al poble. Es tracta de “Biotupí”, un centre de tractaments naturals que oferirà un gran
ventall de serveis com ara fisioteràpia, teràpia
ocupacional, psicomotricitat, dietètica i nutrició,
fitoteràpia, servei de rehabilitació domiciliària,
a més de tenir un espai de productes naturals
i ecològics. La Laia Pérez, responsable de Biotupí, és terapeuta ocupacional i psicomotrocista
per la Universitat de Vic. El centre disposa d’un
equip multidisciplinàri amb formació universitària
per atendre de manera integral les persones, oferint tractaments adaptats a diferents necessitats
i edats, des de diverses perspectives.
Biotupí és als baixos del núm. 10 del carrer
Compositor Ramon Victori.
L’horari previst és de dilluns a dissabte a hores
convingudes. Tel. 661 80 58 28
www.biotupi.cat - biotupi.stj@gmail.com

El divendres 3 de març es va inaugurar el
nou restaurant els Lleons, situat a l’entrada
del nucli de Vilalleons. Carles Rico, que havia estat durant 18 anys al capdavant de la
cuina del restaurant Terra Endins de Taradell,
ha començat aquesta nova etapa professional
amb la reobertura de els Lleons que ofereix
cuina mediterrània, catalana i de proximitat,
amb menús els caps de setmana i esmorzars
de forquilla cada dia. Els Lleons disposa d’un
menjador privat per a grups i bona disponibilitat d’aparcament.
Els horaris són: dilluns, dimarts i dijous (esmorzars i dinars) i divendres, dissabte i diumenge (esmorzars, dinars i sopars). Els dimecres és tancat per festa setmanal.
Per més informació i reserves es pot trucar
al 93 888 82 24 i al 602 21 57 76.
elslleonsdevilalleons@gmail.com

El pintor Josep Trilla exposa al Castell de Montesquiu
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Durant tot el mes d’abril el Castell de Montesquiu
acull l’exposició de pintura de paisatge i natures
mortes de l’artista Josep Trilla. Els paisatges del pintor vilatortí són el fruit d’un afany de descoberta i
d’una passió pel país que, al llarg de quatre dècades, l’han portat a plantar el cavallet arreu del territori. En els seus paisatges hi respira un pleinairisme
franc, asserenat i optimista, allunyat d’academicismes i d’excessos i s’hi dibuixa una noció del paisatge entès com a patrimoni. Una reflexió que l’ha
portat a pintar les adoberies de Vic i a exposar-les
recentment a la seu d’Osona del Col•legi d’Arquitectes. En aquesta exposició també s’hi pot contemplar
unes vistes primaverals del Castell de Montesquiu i,
com a contrapunt, la quietud i l la gravetat d’unes
natures mortes.

poble

Sortides amb en Lluís Malet
La del dia 26 de març va ser
la cinquena sortida de la “Caminem amb en Lluís Malet”.
En aquesta ocasió es va fer
coincidir amb la d’Osona Camina, que un cop a l’any es fa
a Sant Julià, des de ja fa cinc
edicions. En aquest primer
diumenge de primavera hi van
participar 82 caminadors que
van seguir en Lluís Malet per
una ruta que passant pel Perer, Cànoves i el Serrat Rodó
va arribar fins a Cau de guilles
on es fa ver parada per esmorzar i contemplar el paisatge
espectacular de la vall de la
Riera Major, amb les boires
matinals jugant entre turons i
al fons a la dreta el Matagalls
i les Agudes emblanquinats de
neu. Resseguida la cinglera es
va passar per Palomeres i es
va baixar fins a Puigsec per
continuar fins a can Garbells

i can Tramuntana, arribant
novament al poble per l’ermita de sant Roc. A la plaça de
l’Ajuntament els participants
van ser obsequiats amb un
petit refrigeri ofert per l’Ajuntament i un clauer que porta el
logotip creat per en Xevi Pona,
que s’ha fet per iniciativa del
mateix Lluís Malet.
A partir de la caminada
d’aquest mes s’han introduït
noves pautes de funcionament: s’ha avançat l’hora de
sortida a les 8 del matí, no es
fan reagrupaments i no s’espera els que queden endarrerits. Amb això s’ha aconseguit
un grup més homogeni a l’hora de caminar, anant tots al
mateix pas. També s’ha posat
més èmfasi en el fet que els
participants són responsables
d’ells mateixos i que l’organització s’eximeix de qualsevol

responsabilitat en cas d’accidents. S’incideix que els propietaris són els responsables
dels seus gossos i els han dur
lligats per evitar que molestin
els altres caminants. Aquestes
mínimes normes de “disciplina d’equip” s’han fixat perquè
s’han detectat dificultats de
fluïdesa produïdes pels diversos ritmes de caminar, la qual
cosa suposava haver de fer
moltes parades per reagrupar
la gent per la gran allargada
del grup de caminadors, en alguns moments distanciats per
centenars de metres entre els
primers i els darrers, sobretot en alguna ocasió que s’ha
passat dels 125 participants.

La primera
nevada de l’any
El dimecres, 15 de febrer van caure entre tres
i quatre centímetres de neu que van deixar el
paisatge enfarinat. La meteorologia ens va regalar imatges com aquesta que va fer la Judit
Tort Jané des de les roques de l’Albereda. La
Judit ha titulat les seves fotos com a “Postals
del poble més bonic del món”.
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Canvi d’empresa subministradora
de gas i ampliació de la xarxa

A finals d’any Repsol Butano va
comunicar a tots els clients de
Sant Julià el canvi d’empresa
subministradora de gas canalitzat a Sant Julià de Vilatorta. La
nova empresa és Gas Natural
que ja ha obtingut els permisos
corresponents per a la instal•lació dels trams de canonades
que falten per fer arribar el gas
natural al municipi. Es tracta dels trams següents: de la

Riereta a la zona de Vorabosc
–per sobre el túnel de l’Eix-, del
polígon industrial fins al capdavall del carrer de la Font -per
l’aparcament de les Set Fonts-,
i des d’aquí fins a l’alçada del
carrer de les escales, en total
uns 1.500 metres. Amb aquesta operació es farà el canvi de
combustible i es passarà del
gas liquat del petroli (GLP) al
gas natural i es desmantellaran

les plantes de GLP existents –a
la Font d’en Titus i al Puig-.
El projecte també preveu
ampliar la xarxa de distribució
en diversos carrers: rambla
del Castell, carrer de la Font,
Matagalls, Puig-l’agulla, Sant
Martí, la Rambleta; i trams
de l’avinguda de Montserrat,
Puig i Cunyer, Balmes, Albereda, Martí i Pol, Creu del Tall,
el Perer, Calldetenes, Mossèn
Cinto Verdaguer i Pare Manuel Cazador. Seran gairebé 2
quilòmetres més de xarxa. El
pressupost total de projecte
és de 268.116,85 euros. Un
cop realitzada aquesta operació només quedaran les zones
de Pleuna, les Pedreres i Vilalleons per tenir tot el municipi
connectat a la xarxa de distribució de gas.
Gas Natural vol adquirir
de manera progressiva fins
a 25.000 punts de subministrament ubicats a l’àrea d’influència de les seves zones de
distribució actual, cosa que li
permet que siguin connectats
a la xarxa de distribució de
gas natural del grup energètic,
com és el cas de Sant Julià.

Presentació del llibre sobre el pare Cazador, a Vic
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Francesc Orenes i Lluís Solanas presentaren el llibre El
pare Manuel Cazador o la
passió per la ciència al Temple
Romà de Vic el dimecres 22 de
febrer passat. Unes paraules
de Lluís Solanas, responsable
de Meteovilatorta, van donar
pas a l’autor del llibre que en
el seu parlament va desgranar
els aspectes més rellevants de
la vida i obra del científic que
des dels vint-i-tres anys visqué
sempre al Col•legi d’Orfes, on
exercí com a pedagog fins a
la seva mort, el 1956, als 82
anys. Aquest llibre monogràfic
ja va ser presentat a Sant Julià
de Vilatorta en l’acte del Pregó
de la Festa Major del 2016.

En un Saló Catalunya ple de
gom a gom, el diputat de
Junts pel Sí, Lluís Llach, va
parlar sobre el procés d’independència de Catalunya.
Llach va explicar que la independència de Catalunya
era imparable si hi havia un
mandat democràtic clar. Va
demanar als assistents no
deixar-se endur per la manca
de veritat de certs mitjans espanyols i tenir un gran sentiment d’autoconfiança com a
poble. L’acte, que es va fer el
dimarts 28 de febrer passat,
va ser organitzat per Acord
per Vilatorta i Vilalleons i la
secció local d’ERC.

poble

Lluís Llach omple a vessar el Saló Catalunya

La judicialització del procés independentista.
Manifestacions de suport als imputats

Carme Forcadell. Una vuitantena de persones es van concentrar el vespre del dijous
15 de desembre passat a la plaça de l’Ajuntament per donar suport a la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, que va ser citada per declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per permetre que la cambra
catalana votés les conclusions de la comissió
del procés constituent. L’endemà una representació del poble de Sant Julià encapçalada
pel regidor Lluís Vilalta, per delegació de l’alcalde Joan Carles Rodríguez, es va desplaçar
a Barcelona per acompanyar Carme Forcadell
des del Parlament de Catalunya fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest
acte va comptar amb l’assistència del president de la Generalitat, membres del govern i
centenars d’alcaldes de diferents poblacions
de Catalunya.

Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. L’alcalde Joan Carles Rodríguez, el regidor de cultura
Lluís Vilalta i un gran nombre de vilatortins, van
ser presents el dia 6 de febrer passat en l’acte
de suport a l’expresident de la Generalitat i les
exconselleres en la seva entrada al TSJC el 6 de
febrer passat en l’inici del judici que els acusa
de desobediència i prevaricació administrativa
per haver organitzat el procés participatiu del 9
de novembre de 2014, en què van participar més
de 2,3 milions de ciutadans. Els acusats, acompanyats pel president de la Generalitat de Catalunya, la presidenta del Parlament, membres del
Govern, diputats i centenars d’alcaldes, van sortir
del Palau de la Generalitat i van arribar al passeig
de Sant Joan, davant les portes del TSJC, on els
líders de les entitats independentistes i més de
50.000 persones els esperaven per donar-los suport i mostres de solidaritat.
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Els retaules barrocs de l’església, explicats en un plafó
La parròquia de Sant Julià ha
instal·lat un plafó informatiu
sobre els tres retaules barrocs que hi ha dins l’església
-el dedicat a Sant Isidre, de
principis del segle XVII, el del
Sant Crist, situat a la capella
fonda, i el de la Mare de Déu
del Roser, ambdós de finals
del mateix segle XVII. En el
text s’explica la importància
patrimonial d’aquests retaules
i es fa referència als escultors
i dauradors d’aquestes joies
del barròc català. El plafó està
situat entrant a l’església a mà
dreta, prop de la imatge de la
Dolorosa.

Primavera teatral al Saló Catalunya
Representació de
“El florido pensil”
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El grup de teatre Kihaviadeser
d’Aiguafreda i Sant Martí de
Centelles va presentar l’obra
“El Florido pensil” a Sant Julià
de Vilatorta el diumenge 12 de
març passat. Una seixantena
de persones van assistir a la
funció d’aquesta obra dirigida
pel vilatortí Josep Company
Arumí que recrea el sistema
educatiu de la postguerra
espanyola identificat amb la
ideologia nacionalcatolicisme
del franquisme i una metodologia tradicional basada en
l’autoritat, la disciplina i la imposició de coneixements per
memorització sense importar
la seva comprensió. Gràcies
a l’humor, aquesta obra teatral ho reflecteix a través d’un
joc d’ingenuïtat i ironia. Així és
com es representen les vicissituds d’una quadrilla de nois
sotmesos al sistema educatiu.
L’obra convida a realitzar un
exercici de memòria històrica,
l’escola, l’educació franquista
i la vida dels nens en els anys
cinquanta del segle passat.

Ernest Villegas portarà
“Un obús al cor” el 21 de maig
Un obús al Cor és un monòleg extret de la novel·la “Visage retrouvé“, de l’escriptor canadenc d’origen libanès Wajdi Mouawad.
Un autor amb una contundència brutal en els seus textos. Un
monòleg de 80 minuts que té com a protagonista a Ernest Villegas, dirigit a quatre mans per Oriol Broggi i Ferran Utzet. Un
text que replanteja de nou els vincles amb els pares, l’avanç irreversible de la vida i la certesa de la mort. Un monòleg intens, on
l’actor, sol, desplega sentiments, patiments i alegries. I l’Ernest
ens ho transmet de tal manera que quedem impregnats del seu
dolor, de la seva angoixa, sentim les seves vivències com si fossin nostres, com si la seva mare fos la nostra, com si visquéssim
amb ell la guerra, com si la seva tieta grassa també estigues
agafant la mà de la nostra mare, com si volguéssim fugir, com si
patíssim fred, com si sentíssim la por a la nostra ànima...
Una posada en escena minimalista ajudada per alguns vídeos
que es projecten al fons de la sala, una acurada il·luminació i una
magistral actuació de l’Ernest Villegas. Com ell mateix ha declarat una de les dificultats més grans que ha trobat són els continus
salts en el temps, ja que l’autor viatja constantment del passat al
present recordant vivències molt fortes de la seva infantesa.

Des de l’any 1997 les Caramelles del Roser agraeixen
els donatius que es fan a la
cistella amb un recordatori
que porta la lletra de la cançó
que s’estrena i un número pel
sorteig d’una mona de Pasqua.
Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració de la Crossandra que
cada any fa una gran mona
exclusiva per a les Caramelles. Enguany en Lluc Crusella
i l’Irene Roldán han estat els
autors d’una mona dedicada
a la sardana Gentil Adriana del
mestre Manel Balasch, que el
2016 va ser escollida Sardana
de l’Any. Es tracta d’una peça
de quatre quilos de xocolata
negre, amb un 60% de cacau, que pren la forma d’un
contrabaix, una clau de sol i
un pergamí on hi ha escrita la
lletra de la sardana. Per a la
seva creació es van fer diverses proves per arribar a una

peça que combina equilibri,
pes i volum.
Com a novetat aquests joves
pastissers han reproduït amb
xocolata de la figura del caramellaire de terrissa que es
va fer en motiu del 425 aniversari de les Caramelles del
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La Crossandra dedica la mona de les
caramelles a la sardana “Gentil Adriana”

Roser, pintades amb colorant
comestible que imita l’or vell i
el coure. També han fet l’escut del Club de Futbol Sant
Julià amb xocolata. Tot plegat
unes mones de Pasqua molt
nostrades que podeu admirar
a l’aparador de la pastisseria.

El 2016 s’han recollit 10.320 quilos de roba usada
Durant el 2016 els vilatortins hem dipositat més de 10 tonelades
de roba usada en els contenidors del nostre municipi, pel que
han calgut un total de 122 buidatges de contenidors.
L’Associació Tapís, en conveni amb l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta s’encarrega de la gestió dels contenidors i
de la recollida de la roba. Amb la gestió de la roba recollida
es creen llocs de treball per a col·lectius en risc d’exclusió
social i es garanteix la donació social de roba a famílies necessitades. Durant el 2016 hi han treballat 12 persones, de
les quals 7 són persones amb dificultats d’inserció sociolaboral.
Un cop recollida aquesta roba es ven com a roba usada i
no triada o es selecciona per la botiga de segona mà El Fil. Els
ingressos totals per aquestes vendes, a nivell de territori han
estat de 244.724,83 € i les despeses han estat de 238.477,75
€. El superàvit generat s’ha destinat a l’amortització de contenidors nous que s’han ubicat en diferents municipis de la nostra
comarca.
Usar aquests contenidors que tenim repartits per diferents
punts del municipi és un acte solidari i de compromís social i
amb el medi ambient.
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Un Carnaval molt lluït i participatiu
El dissabte dia 25 de febrer, Sant Julià de Vilatorta va celebrar el Carnaval organitzat enguany per les AMPA, les entitats del poble i l’Ajuntament. Més de 350 persones disfressades van participar en la rua més concorreguda dels
últims anys que va passar per diversos carrers del poble i
va finalitzar a la plaça de Catalunya on tots van desfilar per
una imaginària passarel•la on el jurat valorava totes les disfresses i va concedir els següents guardons:
Premi a la millor carrossa: Piràmide
Millor comparsa:
Globetrotters
Premi als més marxosos:
Cargolada Gilaber
Premi a la millor disfressa: Pep Gilabert.
El premi a la millor disfressa portava implícit la proclamació
de Rei Carnestoltes de l’any que ve. La festa va acabar amb
una xocolatada gratuïta per tots els assistents.

Cloenda del curs d’Scratch
El passat dimarts 28 de març, els
alumnes del Club de programació
Vilatorta (www.codeclubvilatorta.
cat) van celebrar la cloenda del
curs de programació amb Scratch
(nivell 1) 2016-2017. Els participants, 11 nens i nenes de 5è i 6è
de l’escola Bellpuig i el Col·legi
el Roser, varen presentar els videojocs que havien dissenyat i
programat ells mateixos a les famílies i amics. En total es varen
presentar 5 videojocs de diverses temàtiques: d’aventures, de
cotxes, de tennis, d’avions i de
naus espacials. Durant la presentació, els diferents programadors
i programadores van demanar la

col•laboració dels assistents per
tal de provar i fer la demostració
de com funcionaven els jocs. Finalment es varen donar els diplomes als alumnes i l’enhorabona
per tan bona feina!

Si teniu curiositat, podeu visitar el següent enllaç per poder jugar a tots els jocs presentats:
https://scratch.mit.edu/studios/3886228/
Esperem que us agradin!

Sorteig de la Llumineta de Nadal de la SI Les Margues
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Els alumnes de 4t d’ESO de
la Secció Institut (SI) de Calldetenes estem preparant un
viatge de final de curs. Per
aquest motiu vam organitzar
una llumineta per Nadal, amb
la col·laboració dels següents
establiments: Mas Albereda,
Farmàcia Comas, Bar Núria,
Sant Julià Veterinaris, L’Estanc, Can Fil, Botiga Nova,
El Rebost, El Vuit, Electrodo-

mèstics Rosell, L’Escut, La
peixateria, Can Puig, Elena
Sbell, Supermercat Vilamala,
Crossandra, Restaurant I Més,
Forn de Pa Sant Julià, Bar del
Pavelló, Perruqueria Carme,
Perruqueria Lola, Perruqueria
Neus i Perruqueria Montse.
El número premiat era el que
coincidia amb les darreres 3 xifres de la Grossa de Cap d’Any,
però va quedar desert i es va fer

un nou sorteig a l’Ajuntament
amb la participació de la Montse Vilaró, funcionària de l’Ajuntament. El número premiat va
ser el 299 i el guanyador, Francesc Torra. Gràcies a totes les
entitats que van col·laborar per
fer possible la Llumineta, us
estem molt agraïts!
Alumnes de 4t d’Eso de la SI
Les Margues

Vilatortins
en xarxa

@

Cris Suñén Vilamala @Crisgas_22
15 de febrer
El món local és essencial per l’acollida
#CasaNostraCasaVostra #volemacollir.

espai obert

Per quedar retratats!

Abaraka Bake @AbarakaBake1
19 de febrer

Uns quants vilatortins @aj_SJV a la
manifestació d’ahir @volemacollir.
C Esportiu Vilatorta @CEVilatorta
28 de febrer
Hem ballat, cantat i gaudit junts
del #carnestoltes @aj_SJV Ha estat
molt, molt divertit, ganes de més!
Ja se sap que el camí de la Carena és antiquíssim. Les sancions en cas d’encendre foc encara
es paguen en pessetes.

Ikebana
Haiku

(poema japonès)
Un vent lentísim
converteix el silenci
en melodia.
Tranquil·litat.
Anna Sabaté

Espai obert

Espai a la vostra disposició

Cal que els textos que vulgueu publicar en aquesta secció siguin respectuosos i que la informació sigui veraç. Els articles no poden superar les 15 línies format A4; es pot acompanyar d’una fotografia o
d’una il·lustració i han d’anar signats. Cal que ens indiqueu les vostres
dades: nom, cognoms, població i telèfon. Es publicaran els treballs
rebuts dins els terminis fixats. Ens ho podeu fer arribar a:
revistavilatorta@gmail.com

Albert @Albert_Planes
4 de març
L’atenció primària creixerà quan els
moviments socials la facin seva, la
reivindiquin.
Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
9 de març
Moltes gràcies Pura per la feina feta
i felicitats Cèlia pel nou càrrec, molts
encerts! #Vilatorta #Vilalleons.
Segimon Rovira @SegimonRovira
9 de març
Jo prefereixo una República Catalana
amb corruptes condemnats, que no
Espanya amb els corruptes al poder
Esteve Camps @estevecamps
13 de març
Avui més que mai tot el meu suport al
#PresidentMas i a les exconselleres
Irene Rigau i Joana Ortega. #9Nsomtots
Marc Costa @CostaTrachsel
22 de març
Les detencions a Roda de Ter ens
demostren que l’amenaça del #gihadisme
és real i cada cop més propera a nosaltres.
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fira del tupí

Fira del Tupí
27 i 28 de maig

Sant Julià de Vilatorta reviurà la Fira del Tupí,
en la seva novena edició els dies 27 i 28 de
maig propers. Tot i que la programació no està
tancada definitivament ja es poden avançar alguns dels actes previstos:
- Presentació i exposició del projecte
“Beamlines” línies de llum,
de Núria Nofrarias i Antoni Fonseca
guanyadors del certamen I+T
“Memorial Joan Capdevila”.
- Exposicions:
- “La rajola, epidermis de l’habitatge”,
per Corretja, SL
- “Un torn a Jali, l’experiència continua”,
per Abaraka Bake.
“Jocs de cafè de ceràmica”
- Conferències:
-Impressió en 3D en ceràmica, de Martí Balta
- Tradició terrissaire de Miravet,
de Josep Papasseit, terrisser convidat.
- Projecció audivisual:
- Experiències de ceràmica en impressora 3D,
de Miquel Loan
- Taller de Microrakú
- Taller de ceràmica
- Demostració de l’ofici de ceramista i terrisser
- Mos del Tupí
- Concurs de Cuina Vilatortina de Cassola
- Ludoteca infantil
- Xocolatada
- Concurs de pintura ràpida
- Visites guiades:
- Ruta del camp d’aviació de Vilatorta
- Ruta del modernisme i noucentisme
- Trobada d’autocaravanes
- Concurs d’Instagram

Posem a la vista la nostra terrissa

Mostrem les peces que tenim a casa
Per donar un toc de d’identitat i distinció al
poble es demana la col•laboració de tots els
veïns i comerciants perquè durant aquests
dies posin peces de terrissa a les façanes,
balcons, jardins o aparadors. Amb aquesta
acció popular evocarem el passat terrissaire
del nostre poble i donarem un valor afegit a
moltes peces que avui ja no utilitzem: càntirs, olles, cassoles, gerres, fogonets, tupins,
gibrells, etc.

IV Concurs de Cuina
vilatortina de cassola

La cuina dels menuts és sinònim avui i ahir
de la cuina de l’aprofitament i han format
part de la nostra cuina tradicional des de fa
dècades i centúries. Avui per molts estan
considerats plats de segona. Tenim sort
que l’alta cuina per una banda i el renaixement dels esmorzars de forquilla per l’altra han retornat el goig de molts d’aquests
plats a múltiples taules. D’aquests plats en
destaquem el capipota.
Com molts plats de la cuina tradicional, el
capipota vol ser cuinat amb un bon sofregit i
una bona picada. Morro i pota de vedella, a
vegades amb una part de tripa, són bullits,
tallats a trossos i cuinats a la cassola amb
el sofregit, herbes i algun bitxo, i la picada.
Aquesta és la proposta de l’edició d’enguany del Concurs de cuina vilatortina de
cassola que es farà en el marc de la Fira del
Tupí. Animeu-vos a cuinar un capipota, la
versió que més us agradi, aquella que cuinaven les vostres mares o àvies, o aquella
que avui heu innovat i que agrada a tota la
família. Cap, pota i, si voleu, tripa de vedella, en una cassola amb els elements que
considereu imprescindibles.
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Actes d’homenatge al compositor Manel Balasch
Amb motiu del centenari del
seu naixement, el poble de
Sant Julià de Vilatorta va retre
homenatge a Manel Balasch
Suñé. Una exposició i una
audició de sardanes foren els
actes principals que es van fer
els dies 7 i 8 de gener passat
en el marc de la festa de Sant
Julià –patró de la parròquia-.
L’Aula de Cultura va acollir
l’exposició “Manel Balasch, el
compositor cansalader”. En
l’acte de presentació l’alcalde va glosar la figura d’aquest
prolífic músic i compositor vilatortí que destacà com autor
de peces musicals, a més de
ser un bon violinista, flabiolaire, pianista i caramellaire. En
Manel, que era cansalader i
regentava la carnisseria can
Nis, va combinar el seu ofici
amb la seva passió per la música com es demostra amb
l’extens llegat de 73 obres
-17 caramelles, 31 sardanes
i 25 peces diverses com ara
valsos, havaneres, pericons,
boleros, etc.-. Les primeres
composicions daten del 1946.
Configuraven
l’exposició
un total de 17 plafons que
mostraven imatges i textos
amb dades de la seva vida i
obra i fotografies d’algunes de
les formacions musicals de les
qual en fou membre: l’orquestra-cobla “Renaixensa”, la
“3d-Jazz Vilatorta” i el grup de
músics de les Caramelles del
Roser -Manel Balasch també
va tocar ocasionalment amb
la cobla Genisenca de Taradell
i la Catalònia de Granollers-.
L’exposició es complementava amb els violins i el flabiol i
el tamborí que ell havia tocat,
una mostra de partitures originals de les seves obres, la
taula on solia treballar, les peces editades i els guardons i
reconeixements que va rebre
al llarg de la seva carrera, com
ara la insígnia d’or del municipi

L’exposició “Manel Balasch, el compositor
cansalader” es podrà tornar a veure a ca l’Anglada
el diumenge de Pasqua i per
l’Aplec Caramellaire -dies 16 i 23 d’abril-,
en horari d’11 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda
que li va atorgar l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta l’any
1993.
L’exposició va anar acompanyada d’un audiovisual
sobre la biografia de Manel
Balasch, realitzat expressament per aquesta l’ocasió. En
aquest treball, obra de Xevi
Pona i veu de l’Anton Carrera,
s’hi podia escoltar l’enregistrament que l’etnomusicòleg
nord-americà Alan Lomax va
fer de la sardana “El bosquerol” l’any 1952 a Port Bou, així
com la sardana “Gentil Adriana” cantada per la Coral Mixta
del Centre Català de Rosario,
de l’Argentina, l’any 1965, dirigida per Maneló Suñé, i la mateixa peça interpretada per la
cobla Montgrins i editada per
la Confederació Sardanista
de Catalunya en motiu de ser
escollida Sardana Universal
2016.
L’audició de sardanes que
formava part de l’homenatge
es va fer al pavelló municipal
amb la participació d’un gran
nombre de persones que van
escoltar i ballar, entre d’altres,

dues peces del mestre Balasch: Gentil Adriana i Sant
Julià de Vilatorta, tocades per
la cobla Jovenívola de Sabadell. El moment més emotiu
es va viure quan les Caramelles del Roser van pujar dalt
de l’escenari per cantar Rosa
Vera i Bordó Florit. L’alcalde va agrair públicament la
col•laboració de la família Balasch-Suñé que va facilitar la
documentació i els elements
de l’exposició, en Jordi Sitjes
com a impulsor de l’homenatge, l’Agrupació Sardanista per
la promoció sardanística de la
seva obra i les Caramelles del
Roser per la participació activa en l’homenatge i per la implicació que en Manel va tenir
amb l’entitat.
L’exposició i els actes
d’homenatge van ser possibles gràcies a la col•laboració d’Anton Carrera, Manel
Cornellas, Angelina Erra, Núria Freixenet, Joan González,
Lluís Guiteras, Manel Marsó,
Jaume Miravet, Xevi Pona
Santi Riera, Maneló Suñé i la
família Valls-Suñé.
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En Manel Balasch i l’orquestra-cobla “Renaixensa”

Foto 1

Foto 2
Emblema de la primera
orquestra-cobla
“Renaixensa”.
Des de principis del
segle XX Sant Julià
de Vilatorta tenia
orquestra. En Manel
Balasch hi va entrar
l’any 1934, a l’edat
de 18 anys.

La 3-Jazz Vilatorta. Aquesta incipient i esporàdica
formació estava integrada per l’Ernest Rodríguez –
bateria-, en Manel Balasch –violí-, en Joan Vila –veu
i clarinet-, en Josep Vilaregut –trompeta- i en Manel
Rodríguez –acordió-. Aquesta foto va ser feta al terrat de can Nis el 15 d’agost de 1949.

L’orquestra-cobla “Renaixensa” va renéixer
de nou a la dècada de 1940, durant la postguerra, com a continuadora de l’orquestra
que hi havia a Sant Julià de Vilatorta abans
de 1936.
Durant els anys 1944 i 1947 estava integrada per en Manel Balasch –en Manel de
can Nis-, en Joan Rodríguez –en Joan de
can Cuca-, l’Ernest Rodríguez, en Manel
Rodríguez –ambdós fills d’en Joan de can
Cuca-, en Francesc Armengol –en Flauta-,
en Lluís Victori –de can Sala, fill del compositor Ramon Victori-, en Josep Vilaregut
–en Pep de cal Xic- i dues persones més
–nouvingudes al poble i de les quals desconeixem el nom-.
Entre el 1947 i el 1952 la formaven
l’Ernest Rodríguez, en Manel Balasch, en
Joan Rodríguez, en Francesc Armengol,
en Josep Vilaregut, en Joaquim -Quim- Vilaregut, en Manel Rodríguez, en Lluís Victori i en Josep Junoy –de ca l’Escloper i
exalcalde de Sant Julià- (foto 1).
Entre el 1952 i el 1953 hi havia en Francesc Armengol, en Joaquim Vilaregut, en
Manel Balasch, l’Antonio J, l’Anton Armengol –fill de Francesc Armengol de can Flauta- en Jordi Valls, en Josep Boixeda Tohà,
en Josep Vilaregut i en Lluís Victori. (foto 2).
Els anys 1953-54 la mateixa formació
va passar a dir-se L’iders, i l’última actuació la feren a Sant Corneli –al poble de Fígols- l’últim diumenge de febrer de 1954.
Lluís Vilalta Vivet

31

Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18

32

fmolas@osonanet.com

vivències i experiències

En Quimet Font i els arbres genealògics
En Joaquim Font o més conegut per en “Quimet de l’Albereda” va néixer l’any 1927
a Vic. Però la seva vinculació
amb Sant Julià de Vilatorta li
ve de família. El seu pare va
viure a l’Albereda i ell hi va
passar llargues estades i fins
i tot hi va viure durant un any.
La seva relació i la dels seus
avantpassats amb els masovers de la masia continua ben
viva des de fa sis generacions.
En Quimet era manyà i també
havia fet de venedor de maquinària agrícola.

L’afició a fer
arbres genealògics
avi patern
pare
àvia paterna
fill
avi matern
mare
àvia materna

besavi patern
besàvia paterna
besavi patern
besàvia paterna
besavi matern

rebesavis

Quan es va jubilar trobava que
li faltava activitat. Un bon dia li
van ensenyar un arbre genealògic, li va agradar tant que es va
atrevir a fer el del seu gendre. I
des d’aleshores s’ha convertit
en un expert en fer arbres genealògics i no ha parat de rebre
encàrrecs per fer-ne.
Es fa un tip de consultar
llibres de registre civil. Els registres de la majoria de municipis comencen a partir de
l’any 1871. Per poder tenir informacions anteriors a aquesta època ha d’anar a consultar
els arxius parroquials i a Osona més de la meitat van ser
cremats per la guerra, fet que
dificulta la recerca.
A través de les inscripcions
de defuncions, com que hi
consten el nom dels pares, es
pot anar reculant en el temps.
En Quimet fa una feina de recerca exhaustiva i li pren una
gran part del seu temps, però
això l’apassiona.
En un dels treballs que
més ha gaudit en Quimet va
ser amb la recerca de l’arbre
genealògic de la família Rodríguez de Sant Julià -la família de l’alcalde-. Va descobrir
que aquest cognom procedia

besàvia materna
besavi matern
besàvia materna

Un arbre genealògic és una taula que exposa dades genealògiques d’una persona o d’un matrimoni d’una manera organitzada
i sistemàtica. L’arbre pot ser ascendent, és a dir que mostra els
avantpassats de la persona, o pot ser descendent, mostrant la
seva descendència. Hi ha diferents mètodes per representar els
arbres genealògics, sent el més conegut el sistema de Sosa-Stradonitz, que és el que utilitza en Quim.
d’un soldat d’origen portuguès
que el 1709 es va casar amb
una pubilla de Sau. El treball
d’aquest arbre genealògic va
durar dos anys.
Un altre dels treballs del
que se sent més orgullós és el
que va fer per encàrrec d’una
professora de la Universitat
de Colúmbia de Nova York,
originària de Vic. Es tractava de trobar l’origen familiar
d’un ex-alcalde de Vic mort
l’any 1911. Va haver de regirar
molts llibres de defuncions i
va arribar a trobar informació

de tres generacions anteriors.
Un dels llibres que més informació li ha aportat en les seves recerques és el llibre de les
defuncions dels enterraments
de la Catedral de Vic i també
el registre de l’Arxiu i Biblioteca de l’Arxiu Episcopal de Vic,
un dels millors arxius d’Europa
que compta amb més de cinc
quilòmetres i mig d’estants.
En Quimet ve sovint a consultar els llibres de Registre
Civil de Sant Julià de Vilatorta i
vol continuar amb la seva gran
afició tot el temps que pugui.
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Pels que no estem al món
gastronòmic, quina feina
fa una tecnòloga dels aliments?
Normalment treballen a la
indústria alimentària, controlant els aliments des del seu
origen fins al seu processat
final. Alguns treballen en un
laboratori, efectuant anàlisi
de qualitat del producte, on,
entre altres, es comprova que
el pes, l’anàlisi microbiològic
i sanitari, etc., estiguin dintre
els paràmetres permesos.
Generalment als tecnòlegs
els agrada molt treballar al
departament d’I+D (Investigació i Desenvolupament),
simplificant, aquests últims
són els que s’inventen els
nous productes que surten al
mercat. En resum, els tecnòlegs s’encarreguen que tot
aquell producte alimentari
processat que arribi al teu plat
sigui segur.

Núria May Masnou
“És difícil ser un bon cuiner,
si no t’agrada menjar”
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Núria May (desembre, 1980) és una apassionada de la seva
feina: la cuina, sobretot de la tradicional i del producte de la
terra. Va estudiar el primer cicle universitari de química. Llavors
es va decantar per la cuina i va formar-se a l’Escola d’Hosteleria
i Turisme CETT, de Barcelona. Reconeix que on va aprendre a
cuinar, però, va ser treballant en diferents restaurants.
Mentrestant, també va començar el segon cicle universitari
de Ciència i Tecnologia dels aliments. Actualment treballa
a la Fundació Alícia.
Va deixar la cuina una temporada dedicant-se al País i va
treballar per diverses consultes per la independència de les
que es va fer arreu de Catalunya, entre elles, la de Barcelona
i la de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. És coneguda al poble
per ser la filla de l’Imma de l’estanc, on ha crescut juntament
amb el seu pare, en May, i la seva germana, l’Anna. Ha estudiat
i viscut a fora del poble, però ha acabat tornant a Sant Julià;
ara amb la seva parella, l’Isaac. També fou una de les
impulsores del Mos del Tupí.

Què és i què hi fas a Fundació Alícia?
És una fundació privada i un
centre de recerca en cuina,
ciència i salut relacionat amb
el territori, el producte local
i la sostenibilitat. Elaborem
projectes finançats per administracions públiques, empreses privades o altres entitats
amb la voluntat de millorar
l’alimentació de les persones.
El lema d’Alícia és: “Treballem perquè tothom mengi millor”. La idea és que a
través dels nostres projectes,
s’entengui que l’alimentació
ha de ser sana, saludable,
variada, vinculada al territori,
i sostenible econòmicament,
social i ecològica.
A través dels tres principals
departaments que conviuen i
treballen junts: el de patrimoni
agroalimentari i de territori, el
de salut, i el de desenvolupament de productes, efectuem projectes amb un eix
en comú, la cuina. Jo treballo

personatges
“Quan em regalaven contes eren de cuina,
de fet encara és el regal predilecte de mon pare”
sobretot en el primer tot i
que tots els que hi treballem
col•laborem amb projectes de
la resta de departaments.
Per posar-te algun exemple, treballem per promoure
productes del territori i la
gastronomia local, treballem
per a les persones en tots els
seus estats vitals i tenim en
compte sobretot els col•lectius específics amb necessitats especials (infància, gent
gran, celíacs, intolerants a la
lactosa, dones embarassades, etc.). Els que hi treballem
som de múltiples disciplines
professionals: químics, tecnòlegs dels aliments, cuiners,
nutricionistes, antropòlegs,
biòlegs, i també col•laborem
amb experts externs segons
les necessitats del projecte.
Actualment hi ha moltes
dietes... Creus que és bo?
Un extrem? Són modes
passatgeres?
Segurament vivim el moment
en que hi ha més i variada
informació sobre nutrició i salut, i al mateix temps la gent
té més preguntes sobre com
alimentar-se. Això es fa palès
amb els alts índexs de malalties derivades de l’alimentació, com l’obesitat i els seus

colaterals: la diabetis, malalties cardiovasculars, etc.
Penso, que ens hem allunyat del coneixement savi del
menjar. Fa 1000, 500 i fins i
tot 100 anys ni ens plantejàvem el que havíem de menjar
i acabàvem consumint allò
que ens ensenyaven a casa
nostra, allò que beneficiava
el nostre cos. Avui en dia,
l’alimentació s’ha globalitzat
i ens emmirallem amb altres
cultures que tenen hàbits
alimentaris i necessitats molt
diferents a les nostres. A més
segurament estem influenciats per les tendències de
la industria alimentària i del
nostre entorn que no sempre
tenen els mateixos interessos
que nosaltres, sentir-nos i
estar sans.
Recullo el missatge de
Michael Pollan: “No mengis allò que la teva àvia no
reconegués com a menjar”.
Cal menjar més productes
frescos i com més vegetals,
de temporada i vinculats al
territori, millor.
Quina és per tu la dieta
perfecta?
Sempre diuen que la dieta
perfecta no existeix, perquè
sinó estaria a l’abast de tots

i seria practicada per tothom.
Si realment n’hi ha tantes
és perquè ningú ha trobat
la dieta perfecta. Una bona
manera d’alimentar-nos és
amb consciència, quedar-nos
possiblement amb una mica
de gana després de cada
àpat, combinar-ho amb una
activitat física moderada.
Avui, i tenint en compte
com ens alimentem, segurament hauríem de consumir
menys carn, en mengem en
excés. Estem molt acostumats al fet que els àpats
sempre hi hagi d’haver carn,
potser podríem menjar més
llegums i altres fonts de proteïna vegetal. Alhora seria interessant reduir sucres refinats,
greixos, sals, etc., els trobareu a la majoria de productes
amb envasos de colors. El
bon menjar no necessita un
reclam publicitari ni un envàs
de colors per ser saludable.
D’on et ve l’afició per la
cuina?
Recordo que quan era petita
tenia ganes d’entrar a la cuina
i que la meva mare em deixés
pelar una patata o una poma,
o que em deixés fer l’allioli.
També que la meva tieta-àvia,
la Mercè, em deixés enrotllar
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“És com els macarrons de l’àvia. Per què són els més bons? perquè
són els de la teva àvia, no perquè siguin ”objectivament més bons””
els canelons; m’encantava.
No sé perquè però era una
cosa que sempre m’havia
interessat i que m’encuriosia
i ocupava el meu petit cervell
de ben menuda.
Quan em regalaven contes,
eren de cuina, de fet encara
és el regal predilecte de mon
pare. Recordo el primer cop
que vaig fer un arròs (amb
ceba i pastanaga) per la meva
família, n’estava ben orgullosa. Sempre m’ha agradat
cuinar, perquè sempre m’ha
agradat menjar. Per mi és
difícil combinar la feina de ser
un bon cuiner, si no t’agrada
menjar.
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Ets dona i al món de la cuina. N’hi ha poques de conegudes... Hi ha masclisme?
No crec que sigui un món
masclista de forma conscient
però sí que, sobretot l’alta
cuina, el món potser més
mediàtic, és un espai molt
masculí. La cuina professional
és una feina sacrificada, amb
molta pressió i moltes vegades els xefs tenen un tarannà
no del tot agradable. En el
meu cas, i no puc parlar per
les altres dones, se’m va acabar la paciència ben aviat.

No és una qüestió de capacitats, existeixen grans dones
cuineres, però els números
parlen i comptem més cuiners
que cuineres a les cuines
professionals. És curiós
perquè la cuina de casa ha
estat sempre liderada per les
dones, però tot i que parlem
del mateix propòsit, alimentar
a les persones, no parlem de
Pel•lícula: Qualsevol
pel·lícula vital que m’acabi
fent caure una llagrimeta.
Cançó: Qualsevol que
et desperti un somriure,
que et porti records
d’altres èpoques.
Llibre: “El dilema del
omnívoro” de Michael Pollan
i “1984” de George Orwell.
Color: Blau.
Número: Els imparells
sempre, tiro cap al 3.
Mar o Muntanya: Muntanya
tot i que culinàriament no
et diré mai que no a un
bon mar i muntanya.
Salat o dolç: Salat, sempre.

la mateixa cuina, la cuina casolana i la professional tenen
poc a veure.
Has viscut molt temps
a fora, però sempre has
acabat tornant a Sant Julià.
Per què? Què és el que més
t’agrada del poble?
La vida a fora m’ha agradat
molt viure-la, però no és la
que vull a partir d’ara. La vida
a ciutat m’ha donat bons
amics, estudis, coneixement,
festa de tant en tant, etc. però
arribat un moment em venia
de gust tornar a casa. Puc
afirmar, avui, que m’agrada
més viure en un poble que en
una ciutat.
Per què Sant Julià? Perquè
és el que m’estimo. És com
els macarrons de l’àvia. Per
què són els més bons? Perquè són els de la teva àvia, no
perquè siguin objectivament
els més bons.
I el que menys?
Avui no em molesta, però els
16 anys, sí. Els pobles tothom
et coneix i quan ets adolescent i vols que et deixin en
pau, i que la gent sàpiga el
mínim de tu, llavors viure en
un poble no sempre és fàcil.

Quin és el lloc que t’agrada
més de Sant Julià?
Sóc una romàntica de les
vivències. Una de les etapes que recordo amb més
felicitat era quan de petita
tornant de l’escola passava
la tarda i sopava a casa als
meus avis, i la meva tieta
àvia em cuinava un plat de
verdures. Estar en aquell
menjador i veure des de la
finestra la plaça Catalunya,
la plaça de l’ajuntament,
el carrer de la Mercè, Can
Cuca... Si t’he de dir un lloc
de Sant Julià, és la visió dels
carrers del poble, al capvespre, des del balcó de casa
dels meus avis.
Quin vilatortí o vilatortina
admires?
Et diria que tots els avis del
poble. Hi ha certs personatges que m’ha agradat conèixer, que m’han fet entendrir,
dels que he après. Moltes
persones grans han viscut
èpoques difícils i sempre han
estat generoses amb els més
joves. La gent gran és la que
s’ha d’homenatjar.
Què et fa feliç?
Sóc cuina i alimentació,
m’agrada molt parlar d’altres
coses però no gaire de mi.
Sóc molt fan de la meva família i dels meus amics, de les
trobades que celebrem quan

personatges

Crec que això els deu passar
a gran part dels adolescents
que viuen en un poble. Avui
tampoc hi estic tot el dia al
poble, treballo a fora i per
feina em toca voltar sovint.
Tinc una postura còmoda:
m’agrada ser-hi, però no sé si
m’agradaria no moure’m mai
d’aquí. Per mi visc la dosis
adequada, crec que un ha de
veure món per tornar a casa
i tenir una visió bonica, però
no idealitzada, de la realitat
de la vida de poble.

“Sóc més de posar-me trista
que no d’enfadar-me”
podem. M’agrada estar-me a
casa amb els meus, cuinar i
llegir un bon llibre. No necessito gaire res més.
Què et treu de polleguera?
Més que treure’m de polleguera, em sap greu que hi
hagi gent que no pugui ser
feliç perquè no té els mitjans
per sobreviure amb dignitat.
L’espècie humana és una
mica injusta si l’observem
des de la globalitat. Sóc més
de posar-me trista que no
d’enfadar-me.
Quines són les teves virtuts
i defectes?
Crec que sóc socialment afable, simpàtica, capaç, mitjanament organitzada. M’agrada ser una persona emotiva.
Per contra, a vegades sóc
massa dràstica i em crec
massa que tinc la veritat sobre les coses, siguin bones o

dolentes. Tinc la meva teoria
molt clara, però a la pràctica
a vegades sóc massa radical
amb segons quins posicionaments. M’agrada ser rebel
–procurant no ser mal educada-, però em suposa certes
lluites, de les que aprenc, les
guanyi o les perdi.
Quin consell creus que és imprescindible per viure la vida?
Creu-te que pots fer feliç. Al
final és una qüestió d’actitud.
I el millor plat de cuina?
No existeix un sol plat, però
sóc una admiradora del trinxat de col i patata. Representa un plat de la cuina sàvia;
humil i senzilla però alhora
contundent i saborosa. I amb
una rosta de cansalada, en
la mesura justa, com la vida
mateixa.
Carles Fiter
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Les Caramelles del Roser
Diada de Pasqua 2017
Com cada matí de Pasqua Florida, el proper 16 d’ abril les Caramelles del Roser recorreran
els carrers del nucli del poble
tot cantant els Goigs del Roser que són el fil conductor d’
aquesta antiga tradició. Ja són
427 anys d’una música popular
molt pròpia que s’ha transmès
en diferents generacions.
Aquest any recuperem la
peça Gentil Adriana del mestre Manel Balasch que va ser
escollida com a Sardana Universal del 2016 per la Confederació Sardanista de Catalunya,
peça unitària interpretada arreu
del món el 19 de juny passat
en commemoració de la Diada
Universal de la Sardana.
La primera actuació d’enguany, però, serà el dissabte
15 d’ abril als voltants de les
6 de la tarda en el XIIIè Cicle
de Música Religiosa Ciutat de
Vic, on farem un recorregut pel
nucli antic de la ciutat, tot cantant peces del nostre repertori.
Com recordareu el dia 26
d’abril de l’any passat vàrem
rebre de mans del president
de la Generalitat de Catalunya
la Creu de Sant Jordi “per promoure la memòria i l’activitat
d’una festa que es remunta al
1590”. En l’acte de lliurament
al Palau de la Generalitat interpretàrem el Cant dels Segadors al Saló Sant Jordi i dues
peces més del nostre repertori
-Som vilatortins i Rosa Veraal Pati dels Tarongers.
Dies després, el 13 de maig,
l’Ajuntament i la corporació
ens va rebre en audiència i va
obsequiar a tots els caramellaires amb el CD commemoratiu
de l’acte d’entrega, un exemplar del llibret on es recullen
totes les Creus de Sant Jordi
atorgades i una insígnia amb la
reproducció de la Creu de Sant
Jordi que ja hem incorporat a
la indumentària.

Itinerari amb l’horari aproximat
que passaran les Caramelles
del Roser, el diumenge de Pasqua
De 9 a 10 del matí: plaça de l’ Ajuntament, c. de la
Mercè, pl. Francesc Macià, c. de la N’Anna Xica,
c. del Montseny i pl. Major.
De 10 a 11: c. del Rector Roca, c. de la Font,
av. sant Jordi, c, del Centre, c. Coll de Romagats,
c. Matagalls, c. Puig-l’agulla.
D’11 a 12: Av. Montserrat, c. de l’Albereda, c. de
Núria, c. dels Marquesos de Vilallonga i c. sant Roc.
Després de la missa de les 12, a l’església, només es
cantaran els Goigs del Roser, seguirem cap la plaça
Major juntament amb el cors infantils i la coral Cants i
Rialles on farem la cantada de cloenda amb un repertori de caramelles. En finalitzar es farà el sorteig de la
mona de Pasqua.
Animem a tots els vilatortins i també els nouvinguts
i els visitants que participin d’aquesta diada. Convidem, sobretot, al jovent que vulgui formar part de les
Caramelles per tal de mantenir viva la tradició i la cultura del nostre poble. Us desitgem molt bona Pasqua!
El dia 8 de setembre passat anàrem novament al Palau
de la Generalitat per assistir
a l’acte de lliurament, a títol
pòstum, de la Medalla d’Or
de la Generalitat de Catalunya a Muriel Casals que fou
presidenta d’Òmnium Cultural

i diputada del Parlament de
Catalunya. Se la considerava
una de les principals artífexs
i cares visibles del procés independentista català, que va
morir a causa d’un infortunat
accident el 14 de febrer de
2016.

especial caramelles

L’Aplec
Caramellaire,
el dia de
Sant Jordi

Programa de l’Aplec

Una plaça Major novament engalanada acollirà l’acte central
del 40è Aplec Caramellaire que
enguany s’escau el mateix dia
de Sant Jordi, el 23 d’abril. Les
colles que hi participaran seran
el Cor infantil de Tiana, la Coral
la Vinya de Sants de Barcelona,
la Societat Coral la Cuitora de la
Llacuna, la Societat Coral la Lira
de Sant Cugat, la Coral Josep
Anselm Clavé de la Catalunya
Nord i la Coral Cants i Rialles i
les Caramelles del Roser, del
nostre poble.

• De 9 a10 matí: Arribada de les colles a la plaça de
l’Ajuntament i esmorzar amb xocolatada, coca i vi
dolç per a tothom.
• A 2/4 d’11 matí: Tomb caramellaire pels carrers del
nucli antic. Les Caramelles del Roser obriran el
seguici amb el cant dels Goigs del Roser i les altres
colles cantaran en els llocs indicats.
• A 2/4 de 12 matí: Actuació de les colles
a l’escenari de la plaça Major.
• A les 2 migdia: Dinar de germanor al pavelló,
servit per El Graeller Rialler.
• A continuació: Sobretaula.
• A les 5 de la tarda: Comiat amb el Cant dels Adéus.

Un Sant Jordi amb poesia estesa, parades
de llibres i roses i tallers per als més petits
Excepcionalment cada cert temps, el dia de Pasqua o el
diumenge següent, s’escau el 23 d’abril, diada de Sant Jordi. Enguany aquesta coincidència es dona el mateix dia de
l’Aplec Caramellaire. Sant Julià té per costum celebrar el dia
del patró de Catalunya amb diversos actes i aquest any amb
més èmfasi encara. Per aquest motiu, a més de les parades
de llibres i roses, es farà l’activitat “Estenem poesia”. Al nucli
històric hi hauran estenedors d’on hi penjaran poesies, poemes i textos que la gent podrà agafar i llegir. Aquesta acció
és fruit de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament i Òmnium Cultural. Altres actes que es faran són dos tallers: un de
roses de paper, amb colors vius i dissenys elegants, i l’altre
de corones de flors per a les donzelles i de casc o armadura
de cavaller perquè les nenes i els nens s’endinsin en el món
medieval com autèntics protagonistes d’un conte.

39

40

Torna la primavera i, a Sant Julià, la diada de Pasqua Florida ho fa amb el refilet inconfusible de les
Caramelles del Roser. Abillats amb el vestit de
gala, caramellaires i músics reviuran una tradició
que s’ha mantingut gairebé ininterrompuda durant
427 anys.

Una pabordessa en majúscules

En aquestes més de quatre centúries, les Caramelles del Roser n’han vist de tots colors i han estat
molts els vilatortins i vilatortines que han vetllat
perquè pervisquessin. Entre desenes de noms, hi
ha el d’Anna Victori Arumí. Nascuda el 3 de gener
de 1883 i germana del compositor Ramon Victori, voltava les cases pairals de Sant Julià aplegant
les capes i barrets que els caramellaires lluïrien el
diumenge de Pasqua. Com recull el llibre Les Caramelles del Roser (1990), aleshores els vestits de
gala “eren propietat” de famílies benestants i Anna
Victori s’encarregava tant d’anar-los a buscar com
de retornar-los. El paper de “pabordessa, benefactora de les Caramelles del Roser”, el compartia
amb el seu marit, Jep Arril (Josep Guiu). Tots dos
convocaven els cantaires a fer la beguda a casa
seva abans d’emprendre la cantada.

diccionari de cases i carrers

Carrer de la N’Anna Xica

La “N’Anna xica”

Anna Victori Arumí, coneguda popularment com
la “N’Anna xica” pel fet de ser més aviat menuda, baixeta i prima, va ser l’última campanera del
poble i era l’encarregada d’obrir, tancar i netejar
l’església. Era una dona decidida com ho demostra la seva empenta amb les caramelles. Va esmerçar molts esforços per assegurar la continuïtat
d’aquesta festa tan nostrada.

En la memòria

Tant de pes tenia la figura de la N’Anna Xica que
quan va morir, el 29 de desembre de 1971, les caramelles van viure uns anys d’incertesa. En aquest
període es posà de manifest la necessitat de disposar de vestimenta pròpia i als anys 1977 i 1978,
amb una bestreta de l’Ajuntament, es van fer trenta-cinc capes, vint-i-quatre barrets i es va posar la
plaqueta amb la imatge de la verge del Roser a tots
els bordons. El 25 de juny de 1998, el consistori
honorava la memòria de la N’Anna Xica dedicant-li
un carrer al barri del Perer. El seu record també és
viu als versos de la sardana vals ‘Recordant’, de
Manel Balasch i Suñé, i a l’auca editada amb motiu
dels 425 anys de les Caramelles del Roser.
Meritxell Vilamala
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Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 77 77

Can Fil és una botiga del poble de tota la vida i que ben aviat farà
un segle de la seva obertura. A l’establiment s’hi pot trobar tot
allò necessari per al dia a dia, ofereix servei de fruiteria, xarcuteria
d’elaboració pròpia, gra cuit, pa del dia i una gran diversitat de
productes. També es poden fer encàrrecs per telèfon i hi ha servei
a domicili tots els dies. Actualment la botiga està en mans de la
Lluïsa Fiter i el seu fill, en Jordi Vila.
Horari: De dilluns a dissabte de 9 a 14 i de 17 a 20h
(de maig a octubre dissabte tarda tancat)
Adreça: Avinguda de Montserrat, 35 Telèfon: 938122467
Correu: jvf_vila@hotmail.com

”Dilluns de matança”
Anomenen “dilluns de matança” el dia que embotim els productes artesans, com la botifarra,
fuets o bulls. Antigament s’anava a matar el
porc a l’escorxador de Sant Julià (a baix les
Set Fonts) i després, es portava a l’obrador de
casa on es descarnava i s’elaborava tot el necessari. Amb el pas del temps i la multitud de
normes sanitàries que han anat sortint, tot això
ja s’ha perdut. Actualment el dia d’elaboració
és el dilluns, però al llarg del temps ha anat
variant, també s’havia fet els dijous o els dimecres.

Qui va obrir la botiga?
La botiga va obrir-la Montserrat Pratdesaba a
principis del segle passat.
Quantes generacions hi han passat?
Actualment estem a la tercera generació familiar. Després de la Montserrat va passar
a mans del seu fill Lluís Fiter i actualment la
porta la néta, la Lluïsa.
Quantes modificacions ha viscut la botiga?
La botiga ha viscut dues remodelacions importants. El primer espai estava situat a la
casa del costat on hi ha la botiga al mateix
carrer Rector Roca. L’any 1964 es va traslladar on es troba actualment. L’altra modificació va ser el 2014 quan es va ampliar i es va
fer tota nova.
Per què es diu can Fil?
Al marit de la Montserrat l’anomenaven “el
noi de can fil” i per això va agafar el nom la
botiga. Perquè es diu can Fil no en sabem el
motiu.
Quins productes artesans elaboreu?
Elaborem una gran varietat de productes relacionats amb el porc com fuets, botifarres,
salsitxes, llonganisses, hamburgueses de sabors diferents, xoriços, bulls, etc.
Quin és el producte que agrada més a
Sant Julià?
Els productes que més agraden són els fuets,
els bulls, botifarres cuites (blanques i negres)
i les llonganisses artesanes que només les
fem dos cops l’any (per Nadal i la Fira del
Tupí).
Quant tarda a assecar-se una llonganissa?
Com que es fa amb un assecador natural,
depèn molt del temps. Si fa bo, poden tardar
entre un mes i mig o dos; i si fa humitat, pot
tardar fins a tres mesos.
D’on porteu la fruita?
Cada dimarts l’anem a buscar nosaltres mateixos a Mercabarna, així podem oferir un
bon preu i també triar productes de qualitat i
preferentment de proximitat.

els nostres comerços de prop

Alimentació Fiter “can Fil” - SUMA
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PUNT JOVE TORTÍ - pavelló municipal

sjv.pij@vilatorta.cat / 93 812 25 06
Obert de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.

Inici del Raid dels Ausetans
Un any més torna a la comarca d’Osona el tradicional Raid
dels Ausetans, un torneig d’aventura per a joves entre els 13 i
els 29 anys. Igual que en les edicions anteriors, els equips de la
categoria de menors d’edat han fet les primeres proves al poble i van participar a la final local el 8 d’abril a Folgueroles, junt
amb els equips d’Osona Centre i el Bisaura. D’aquesta trobada,
n’han sortit els equips de cada municipi que participaran a la
gran final comarcal de les Comes el cap de setmana del 20 i 21
de maig. Les inscripcions per als menors d’edat es van fer al
Punt Jove Tortí durant el mes de març.
Pel què fa a la categoria de majors d’edat, els equips encara
es poden inscriure fins el 28 d’abril. En aquest cas, les proves es
concentraran el cap de setmana del 6 i 7 maig, i la final el 21 de
maig a les Comes.
El Raid dels Ausetans és una iniciativa que va néixer a l’any
2006 com a projecte mancomunat entre diferents ajuntaments
de la comarca d’Osona. El Raid consisteix en un conjunt d’activitats destinades a joves d’edats compreses entre els 13 i els
29 anys. Les activitats promouen diferents valors com la cohesió
social, la integració, el respecte a les persones, el respecte al
medi i als col·lectius que l’habiten. Aquests i molts d’altres valors
es transmeten mitjançant un gran conjunt d’activitats: socials,
esportives, d’aventura, culturals, d’oci… Totes es desenvolupen
seguint un format de raid per puntuacions, com un torneig, amb
dues categories diferenciades: la de majors d’edat i la de menors. Durant el torneig es van classificant els equips, que passaran primer a la fase local i després a la final comarcal. Finalment, es proclamen absoluts els equip i municipis guanyadors
en cada una de les categories.

Canvi de tècnic compartit de
joventut
Des de l’1 de gener el poble
de Sant Julià de Vilatorta compta amb un nou tècnic compartit
de Joventut, en Guillem Tenas.
En Guillem exercirà les funcions
pròpies del lloc de treball fins a
finals d’abril, quan la Gemma
Collell, que està de baixa per
maternitat, torni a ser la tècnica
de referència. Des d’aquí aprofitem per felicitar a la Gemma perquè ha tingut un nen preciós!
El tècnic compartit realitza la
tasca de desenvolupar les polítiques de joventut al municipi,
tenint en compte les línies del
Pla Local de Joventut de Sant
Julià de Vilatorta i del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
Així mateix, el tècnic s’encarrega de portar a terme les diverses
activitats que realitza el poble en
matèria de joventut, com ara el
‘El Camp Tortí’, el ‘Raid dels Ausetans’ o el Servei d’Informació
Juvenil.
En Guillem actua al Punt Jove
de Sant Julià de Vilatorta les tardes de dijous i divendres, i treballa també a Calldetenes, Folgueroles, Tavèrnoles, Vilanova
de Sau i Masies de Roda.
El Punt Jove al Saló de Nadal
Aquest any es va celebrar
l’onzena edició del Saló de Nadal on els infants del poble varen poder gaudir d’inflables per
a totes les edats, una ludoteca
i d’uns tallers infantils realitzats
per l’equip educatiu del Punt
Jove, dins aquests tallers i com
a novetat d’enguany es va posar
un taller de xapes on tothom qui
volia es podia anar a fer la seva
d’elaboració pròpia, aquest taller
va tenir molt d’èxit.
En horari de tarda, es van
oferir diferents tallers i activitats
per als joves del municipi. En
destaquem el rocòdrom de bloc
per practicar l’escalada, i una
demo del projecte “Futbol de
carrer, futbol amb valors”, que
ara mateix ja s’està fent cada dilluns a la pista poliesportiva.

punt jove
Càpsula. Jornades d’orientació acadèmica i professional
Aquest mes d’abril es du
a terme la tercera edició del
projecte comarcal Càpsula.
Càpsula són unes jornades
d’orientació acadèmica i professional de tres dies de durada que s’estructuren en unes
jornades de matí destinades
a alumnes de 4rt d’ESO i unes
sessions de tarda destinades
a famílies i agents socioeducatius. Les inscripcions es formalitzen a través dels tutors
responsables del grup classe.
En aquesta edició, hi participen estudiants vilatortins del
Col·legi el Roser i de l’Institut
les Margues. El principal objectiu del projecte és donar a
conèixer als joves, que acaben
l’etapa d’educació secundaria
obligatòria les diferents opcions de formació reglada post
obligatòria, de primer nivell, de
la comarca d’Osona.
Càpsula matí és l’espai
destinat als joves per mostrar
l’oferta de CFGM de la comarca, explicar els diferents tipus
de batxillerat, i apostar per un
contingut d’acompanyament
al canvi i en el moment de
presa de decisions.
Càpsula tarda pretén servir
de caixa d’eines per als pares i per a les mares, i altres
agents socioeducatius, per
poder acompanyar els joves
en aquest moment de presa
de decisions i de transició
educativa.
La tercera edició de Càpsula
tindrà lloc els matins dels dies
26, 27 i 28 d’abril del 2017 i el
dia 26 d’abril es farà l’activitat
tarda. Es durà a terme a l’edifici el Sucre i el Recinte Firal de
la ciutat de Vic.

Cada dilluns juguem a Futbol amb Valors
Ja s’ha posat en marxa el projecte de Futbol de Carrer, Futbol amb Valors, que s’ha impulsat conjuntament entre l’associació
Eval, el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta. Cada dilluns un grup de més d’una quinzena de noies
i nois ens trobem a la pista poliesportiva a dos quarts de 6 de la
tarda, per practicar el futbol treballant els valors del respecte als
companys, a les normes i a nosaltres mateixos.
Cada dilluns comencem l’activitat asseguts en rotllana per decidir conjuntament quines activitats farem per escalfar abans del
partit i consensuar també sota quines normes es jugarà el partit en
si. Després fem l’escalfament i el partit, un partit on no fa falta que
tinguem un àrbitre perquè les normes les hem posat entre totes i
tots i entre uns i altres vetllem perquè tothom les compleixi amb
respecte. Sí que tenim un monitor durant tota l’activitat que fa de
mediador, ens ajuda a debatre les normes i prendre les decisions i
durant el partit només actua en cas de que hi hagin mals entesos
o petits conflictes. Acabat el partit tornem a seure en rotllana al
mig de la pista per parlar entre tots com ha anat el joc, i a part del
resultat en gols, també puntuem si els equips han sigut cooperatius, si se l’han passat, si tothom ha pogut jugar i també si hem
respectat les normes del joc, especialment les que hem decidit
entre totes i tots.
El dia 30 de juny anirem a Sant Pere de Torelló, representant
el poble de Sant Julià a la segona trobada comarcal de Futbol
amb Valors. Aquest dia ens trobarem amb uns 150 nois i noies
dels pobles de Prats de Lluçanès, Balenyà, Sant Vicenç de Torelló,
l’Esquirol, Santa Eugènia de Berga, Sant Bartomeu del Grau i Sant
Pere de Torelló.
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Av. Montserrat, 31 - Sant Jullià de Vilatorta - Tel. 93 812 28 39
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Tel. 600 64 20 77
C. Núria, 10
Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com
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Terra de tupinots

El guarniment de l’Aplec Caramellaire,
el taller d’ikebana i l’Ou com balla

Un esclat de flors blanques i
rosades omplen de pinzellades impressionistes els arbres
i pinten amb tots els colors de
la primavera els nostres carrers i places. Balcons florits
donen el seu comiat al fred
de l’hivern amb un clar senyal
que arriba el bon temps i els
dies s’allarguen.
Després d’un taller de
manualitats i una exposició
de taules de Nadal on guarnírem de festa estovalles,
coberteries, estrelles, espelmes i cintes platejades, daurats, centres de flors, brodats,
garlandes i filigranes, la gent
de Terra de Tupinots apuntem cap el repte d’embellir la
plaça Major amb motiu de la
cantada de Pasqua i l’Aplec
Caramellaire. Tenint en compte la bona acollida del nostre

treball l’any passat, aquesta
vegada i, coincidint amb la diada de Sant Jordi, volem engalanar la plaça amb un altre
espetec de flors perquè llueixi
generosa sense perdre el seu
encant majestuós que ja ens
regala per ella mateixa.
Més endavant, el 13 i 14 de
maig, amb un altre taller i exposició d’ikebana intentarem
furgar en l’essència, la bellesa
i el llenguatge minimalista que
ens proporciona una disposició polida i acurada amb només una senzilla flor, una fulla
ben triada, ponzelles de botó
o una petita branca. Serà a
càrrec de la professora Anna
Sabaté i val a dir que esteu
tots convidats a participar-hi.
Per acabar tornarem a la
plaça Major -el 18 de junyamb un altre esclafit de co-

loraines, aquesta vegada per
recuperar la tradició de “l’Ou
com balla” la diada de Corpus,
quan la natura està en el seu
moment floral més esplendorós. Un monument bellament
ornamentat de flors on un
ou aguanta l’equilibri damunt
d’un brollador esmerlit, i giravolta en dansa i sense fi com
el ball acompassat d’un virolet.
Estores i catifes de flors, cerimònies i processons i un bestiari que provarem de reproduir
amb una exposició temàtica a
l’aire lliure. Una bonica tradició
que havíem vist de petits al
poble i que de ben segur molts
de vosaltres recordareu.
I d’aquí cap a l’Encesa de
les Set Fonts, però això ja
serà un altra història. Mil petons de flors.
Terra de Tupinots
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FRANKFURT
SANT JULIÀ

NÚRIA

Avinguda Sant Jordi, 19
Tel. 93 707 85 85
SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43
Sant Julià de Vilatorta
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Agrupació Sardanista

33è Concurs de colles improvisades
Les audicions de sardanes
dels diumenges a la tarda al
pavelló continuen aplegant
un gran nombre de balladors.
Amb l’audició del 12 de març
passat, amenitzada per la cobla Lluïsos, es va fer el 33è

Concurs de colles improvisades en el qual van assistir
més de 200 persones entre
balladors i públic. Un total de
nou colles van omplir el parquet del pavelló per participar
d’aquest longeu concurs. El

L’Aplec de Puig-l’agulla
El proper 17 d’abril (dilluns de Pasqua), celebrarem el tradicional
Aplec de Puig-l’agulla amb el programa següent:
11,30 h. Ofici solemne cantat per la coral “Cants i Rialles”
12,00 h. Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Baix
Llobregat.Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.
17,00 h. Audició de sardanes a càrrec de la mateixa cobla.
Tot seguit sorteig d’ous, cava i pernils.
Veniu a Puig-l’Agulla, us hi esperem!

Aplec Comarcal d’Osona 2017
Enguany l’Aplec comarcal arriba a la seva 11a edició i es celebrarà a Seva els dies 1 i 2 de juliol. Intervindran les cobles Ciutat de
Girona, Jovenívola de Sabadell i Principal de Llobregat. Com ja es
habitual, aquest dia, a la nostra comarca, no hi hauran sardanes
en lloc més. Animeu-vos i aneu a Seva a gaudir de l’Aplec, juntament amb tots els companys sardanistes d’Osona.

més important, però, va ser
que al final les més de 200
persones, entre balladors i
públic, van compartir uns tallets de coca amb fuet i cava,
amb amics i companys sardanistes.

Publicat el
Calendari
sardanista
de la comarca
d’Osona
Una vintena d’Agrupacions sardanistes d’Osona
posem en comú els nostres programes i es publica
aquest calendari global on
figuren totes les ballades
de la nostra població i les
de la resta de pobles de
la comarca. Els socis de
l’Agrupació Sardanista de
Sant Julià el reben gratuïtament cada any a casa
seva juntament amb l’estat
de comptes de l’entitat.
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En primer lloc volem demanar disculpes
que per problemes d’agenda el Concert
de Nadal passat va començar amb mitja hora de retard, i per començar en una
hora tan tardana. Sabem que són dies
de fred i començar a les 9 del vespre disminueix l’assistència. Tot i això hi va haver una bona afluència de públic Els que
hi assistiren van gaudir d’un bon concert
de la nostra coral i els amics de la Coral
de Santa Eugenia, dirigides ambdues per
la Laura Sureda, acompanyada al piano
per la mestra Roser Pugés. La presentació del Concert com es habitual va anar
a càrrec de Jaume Miravet.
Vam voler dedicar el concert d’aquest
any a les persones que van conformar
la primera junta de la coral, que feia 21
anys que van tenir la idea i l’encert de
fundar-la, gràcies a aquestes persones, hem tingut l’oportunitat de celebrar
aquest vintè concert. També vam voler
retre homenatge a les directores i els
directors que durant aquests anys han
fet possible que la majoria de nosaltres,
que no tenim cap preparació musical,
puguem cantar i fer concerts amb una
qualitat més que acceptable.
Hem de fer menció especial a una
peça del concert, -Cançó de bres per
a una princesa negra- interpretada per
la nostra coral, amb la inestimable col·
laboració de l’Anna García (filla), que va
narrar el conte, acompanyada per la pianista Roser Pugés. Com a cloenda de
l’acte, vam lliurar un petit obsequi de record a les persones que rebien aquest
homenatge, i com es habitual a la directora, la pianista i el presentador del concert. Tots plegats, coral i homenatjats
cantàrem l’última nadala dalt de l’escenari, després, amb tots els assistents,
vàrem fer un brindis amb cava, coca i
llonganissa per celebrar aquests vintè
Concert de Nadal.
En aquests moments estem preparant les cançons que cantarem en el 40è
Aplec Caramellaire, així com la cantada
de missa solemne del dia de Pasqua.
Donem la benvinguda als nous cantaires que durant aquest curs s’han incorporat al grup i n’esperem de nous
per fer una gran coral com es mereix el
nostre poble.

Abarake bake

entitats

Coral Cants i Rialles

L’associació Abaraka Bake i la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya (UVic - UCC) hem
signat un conveni de col·laboració educativa en la
formació dels estudiants. Aquest conveni permetrà
que estudiants dels graus de psicologia, educació
social i CAFE (Ciències de l’activitat física i l’esport)
puguin realitzar les seves pràctiques en centres i institucions de Gàmbia i, en concret, de Jali. Així doncs,
és molt possible que el curs vinent un grup d’estudiants d’aquestes carreres viatgin a Jali per col·laborar
amb l’escola, organitzar un torneig esportiu o treballar amb les dones i, de ben segur, aprendre i viure
una experiència personal i professional molt diferent.
El segon tema que us volíem comentar fa referència al projecte del torn. Durant els mesos de desembre i gener la Lali, una voluntària amb molts bons coneixements de ceràmica i que l’any passat va fer uns
mesos de pràctiques d’aprenentatge de torn de peu
amb el que va construir en Climent Villegas com a
prototip per fer l’escultura dedicada als terrissers, va
anar una temporada a Jali. Va seguir amb la formació a les dones i d’algun home sobre l’elaboració de
peces i el resultat ha estat excel·lent. El grup d’aprenents han avançat molt i han produït peces que han
rebut l’interès de la gent per ser comprades. El projecte segueix avançant.
Finalment, com a associació ens vam adherir al
manifest perquè les nostres institucions acullin les
persones refugiades i el 18 de febrer vam participar
a la manifestació a Barcelona en el marc de la campanya “Casa nostra, casa vostra”. Sense l’estima i
l’empatia per als altres l’alternativa és un món d’odi,
de por i de murs.
Tota la informació de l’associació es pot trobar al
blog: http://abarakabake.blogspot.com.es/
Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta – Jali
abarakabake@gmail.com
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Parlem amb les entitats

Neus Abella, presidenta del Casal d’Avis Font Noguera
Neus Abella Sanahuja és presidenta del Casal d’Avis Font
Noguera des de l’any 2014.
La Neus va néixer a Barcelona
i viu a Sant Julià de Vilatorta
des de l’any 1978. Va treballar d’administrativa, dibuixant,
auxiliar de geriatria, vetlladora
i monitora de tallers artístics.
També va estudiar ceràmica i es va dedicar un temps a
aquesta activitat. Actualment
està jubilada.
Quina és la teva tasca al
capdavant del Casal d’Avis?
Com a responsable de l’entitat estar al cas de tot allò que
es pugui millorar. Faig tasques
administratives juntament amb
la secretària, reunions amb
tota la junta i coordino l’organització de les activitats, tallers i sortides. Amb el càrrec
també hi va implícita la mediació de conflictes i resolució de
problemes.
Quin és l’objectiu del Casal?
Volem que el Casal d’Avis Font
Noguera sigui la casa de tota
la gent gran, un lloc de trobada
de tots els socis per fer activitats, distreure’s i sentir-s’hi de
gust tot fent vida social.
Com és la gent del Casal?
Actualment tenim 336 socis,
dels quals 188 són dones i 148
homes. D’aquests socis n’hi
ha 48 que no són de Sant Julià. Hi ve gent d’entre 60 i 95
anys, tot i que la franja més important d’usuaris se situa entre
els 65 i 70 anys.
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Feu moltes activitats, oi?
Tenim un ampli ventall. Fem
concursos de botifarra, escacs, domino, pesca i ara es
torna a engegar el concurs de
petanca. També en fem de bi-

llar i participem en un concurs
de billar entre casals a la comarca d’Osona.

Família, la Pedrera, el Monestir
de Pedralbes...

Durant l’any celebrem diverses festes com la castanyada,
el dijous llarder, Sant Jordi, la
revetlla de sant Joan, etc, i pel
maig fem la Festa del soci que
és la més important del Casal
en la qual s’homenatja als dos
socis, home i dona, de més
edat i es lliura un diploma als
que compleixen 80 anys aquell
mateix any. És una festa molt
completa on sempre comptem
amb alguna actuació artística.

Darrerament amb les activitats
del club de lectura i el rummikub s’ha incrementat notablement el nombre de sòcies.
Quant vam començar el club de
lectura érem 6 participants i ara
ja en som 18. Ocasionalment
hem comptat amb la participació de l’Anton Carrera, en Francesc Orenes i la Maria Vilanova,
autora del llibre que havíem llegit. I dos cops l’any assistim a
altres trobades que organitzen
des de les biblioteques d’Osona. El rummikub també ha tingut molt d’èxit, a hores d’ara ja
en som 19 les que de manera
alterna ens trobem els dilluns,
dimarts o dijous a les 6 de la
tarda i un cop al mes ens trobem per anar a sopar.

També fem sortides, generalment a la primavera i a la
tardor. Hem visitat la Sagrada

Com a novetat hem de dir que
des del Consell Comarcal s’ha
reactivat el Consell Consul-

Com a tallers tenim el de
manualitats i puntes de coixí que es fan durant tot l’any.
També en fem d’escacs i ordinador però aquests depenen
de la demanda dels socis.

Com a serveis dins del Casal
hi ha: podologia, perruqueria i
ioga per als socis. També hi ha
bar restaurant obert a tothom,
que dóna molta vida al Casal
i té un gran ventall de plats en
el seu menú, amb una bona
relació qualitat/preu.
Què cal fer per ser soci del
Casal?
Qualsevol persona a partir
dels 60 anys pot ser soci. Si
se’n vol ser i no es té encara els 60 anys, es pot fer soci
col•laborador abonant la mateixa quota (12€ l’any), però
no es té dret de vot en l’assemblea i al restaurant no li
faran preu de soci.
En quins dies i horaris funciona el Casal d’Avis Font
Noguera?
L’horari, excepte els dilluns
que no s’obre al mati, és de
10 del matí a les 8 del vespre;
els dissabtes, però, és tanca a
les 7 de la tarda. I els diumenge i festius és tancat.
Un missatge per a la gent
del casal?
Dir-los que els agraeixo la
confiança que m’han donat
per ser la seva presidenta i fer
una crida als socis perquè proposin noves fites i activitats.
Precisament arran de la petició
d’un soci s’ha posat un ordinador a disposició dels usuaris.
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tiu de la Gent Gran i la nostra
secretaria, la Teresa Codony,
en forma part com a vocal.
La finalitat d’aquesta entitat
és que els diferents Casals
d’Osona puguin mantenir-se
en contacte a través d’una
web i així compartir activitats si ho desitgen. La primera activitat conjunta que s’ha
organitzat és un campionat
de billar que properament es
posarà en marxa i al qual els
nostres socis billaristes ja s’hi
han apuntat.

Sant Julià acollirà el primer
OR Experience del futbolista
professional Oriol Riera
Oriol Riera, jugador del CA Osasuna, ha escollit Sant Julià de
Vilatorta per al seu projecte futbolístic OR Experience amb la
intenció d’oferir als joves federats nascuts entre el 2001 i 2007
(inclosos) l’oportunitat de gaudir de les experiències que viuen
cada dia els jugadors professionals. El projecte està creat i dissenyat per a aquells jugadors amb talent que han de millorar i
progressar per arribar al seu grau d’excel·lència, i alhora viure
juntament amb l’Oriol, una experiència que els ajudi a sentir-se,
i a entrenar, com uns autèntics jugadors professionals de futbol.
La vinculació de l’Oriol amb el nostre poble ve des de la
seva infantesa “en el camp de terra del Santju entrenava amb
el meu pare de petit. Per donar-vos les gràcies el meu primer
esdeveniment a la comarca d’Osona serà aquí, a Sant Julià de
Vilatorta” destacava l’Oriol.
OR Experience és un concepte esportiu que s’allunya dels
tradicionals campus d’estiu. Consisteix en una fórmula exclusiva que combina un pla d’entrenament específic i personalitzat,
amb un bloc d’activitats especials basades en les metodologies més innovadores en la formació de jugadors de futbol, utilitzades pels equips professionals i dissenyades per apropar els
jugadors a l’elit del futbol, el món de l’Oriol Riera, la Primera
Divisió.
Aquesta nova proposta, única a la comarca d’Osona, és un
projecte il·lusionant que pretén ser un referent en els pròxims
anys. És una activitat sense ànim de lucre reservada a tots els
jugadors/es federats que tinguin ganes de viure una gran experiència d’una setmana al costat de l’Oriol Riera.
OR Experience es farà al camp de futbol municipal del 26 de
juny a l’1 de juliol.
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En acabar la darrera edició
del Torneig BBVA de Bàsquet, els integrants de l’Associació de Bàsquet de Sant
Julià de Vilatorta ja ens vam
posar a treballar de cara al
33è Torneig. Al llarg de l’any
anem fent diverses reunions
per grups. I en fem, també,
un parell per a una posada
en comú de tot el que té relació amb el Torneig, en què
intentem trobar-nos la majoria d’organitzadors, provinents de les quatre províncies catalanes i, en els
últims anys, també col·laboradors vinguts des de Vigo.
El darrer cap de setmana de
gener vam fer un «stage» a
la masia d’una família d’organitzadors, a Valls, on entre
reunió i reunió, una trentena
de companys vam poder
gaudir d’una excel·lent calçotada.
Continuem, doncs, treballant per seguir sent el Torneig de Bàsquet més gran
d’Europa. I, a ser possible,
créixer encara més. Us avancem un parell de novetats
per tal d’augmentar el nombre d’equips participants.
Retardem una setmana el
Torneig: 8, 9 i 10 de setembre. Així, la majoria d’equips
ja hauran, o estaran a punt
de començar a entrenar.
Volem potenciar les categories de mini i pre-mini. I per
això, hi hauran noves pistes
de bàsquet a Sant Julià on,
encara més, es podrà percebre la presencia de jugadors
i acompanyants pertot arreu.
Us anirem informant d’altres novetats en les que estem treballant. De moment,
apunteu-vos les noves dates
del Torneig.
Joan Aragó
Cap de Premsa Torneig
BBVA de Bàsquet
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Associació de Bàsquet

Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 812 23 15
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Prudenci Santaeularia i Bosser
Advocat
677 060 481
prudenci.santaeularia@gmail.com
Avinguda Sant Jordi núm. 33
08504 Sant Julià de Vilatorta

Dilluns, dimarts i dijous: esmorzars i dinars
Divendres, dissabtes i diumenges:
Esmorzars, dinars i sopars
Dimecres tancat per festa setmanal
Carrer Major, 6
VILALLEONS
Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 56
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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Catàlegs, revistes
Papereria corporativa
Cartells, flyers

C. Olot, 6 - Pol. Ind. Mas Beuló
Tel. 93 889 32 83 - 08500 VIC
bitoprint@bitoprint.cat

La 20a edició del Ral·li Esprint
Sant Julià no ha decebut a
ningú. La prova, disputada
el diumenge, 19 de febrer, va
tenir un final d’infart, amb un
desenllaç que es va conèixer
just abans de pujar al podi: Albert Orriols va ser el vencedor
tot i que va marcar el mateix
temps que Xavier Domènech.
El pilot de l’Escuderia Osona
va guanyar perquè, per desempatar, es va fer constar
que havia marcat el primer
escratx, tal com especifica la
normativa. L’organització va
mantenir el mateix traçat de
l’any passat: el tram l’Enclusa- Romagats i el de coll de
Mansa. Els cotxes van fer tres
passades a cadascun. El ral·
li constava d’un total de 87,1
quilòmetres, dels quals 33,6
eren cronometrats.
A la prova van participar 45
equips. En la categoria de velocitat, hi havia 38 inscrits, i en
la de regularitat, 7. Matinal assolellada i molt públic a la carretera. Des de l’inici el Ral·li va
ser cosa de tres. Per un costat, Albert Orriols- Lluís Pujolar, que estrenaven un Skoda
Fabia R5 acabat d’arribar de
Txèquia; per una altra, Xavier Domènech-Àxel Coronado
(Motor Club Sabadel), amb un
Citroen DS3 VTI R5; i com a
espectador de luxe, el tàndem
Josep M. Membrado-Jordi
Vilamala (Escuderia Gironella), actuals campions de Catalunya en les tres disciplines
(terra, asfalt i absolut), amb el
seu Ford Fiesta ST R5. Orriols
va marcar tres escratxs, en les
tres passades a coll de Mansa, mentre que Domènech
s’imposava en els tres trams
de l’Enclusa-Romagats. Juntament amb Membrado, van
marcar uns temps molt semblants durant tot el ral·li i en
cap moment estaven separats
per més de 3 segons. A l’ar-

El d’enguany
ha estat el
Ral·li Esprint
Sant Julià més
disputat de la
història.

Orriols ha marcat
el mateix temps
que Domènech i
han desempatat
amb el primer
escratx.

ribada, i després d’una petita
reacció d’Orriols, suspens: el
vigatà i Domènech van marca
exactament el mateix temps
final, amb les mateixes dècimes de segon (20’46.7) el que
va obligar a desempatar tal
com especifica la normativa
apuntada anteriorment. Membrado va finalitzar a 2.1 segons dels primers classificats.
Amb aquest resultat, Orriols
iguala, amb quatre victòries,
el palmarès de Jordi Zurita,
que fins ara era el pilot que
havia guanyat en més ocasions el Ral·li Esprint Sant Julià. Membrado l’ha guanyat en
tres ocasions.
Orriols es mostrava molt
satisfet a la línia de meta, tenint en compte que el cotxe
li va arribar tres dies abans i
no havia tingut temps de provar-lo. “Hem fet tres escratxs
i hem marcat millors temps
a tot arreu que l’any passat.
Hem mantingut un bon ritme
de cursa i hem anat adaptant
el cotxe a mesura que avançava la prova”, deia el vigatà,
que enguany s’està plantejant
tornar a ompetir al Campionat de Catalunya. “Arribar i
moldre. Ha valgut la pena tot
l’esforç que hem fet pel cot-
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Albert Orriols guanya el Ral·li Sant Julià

Membrado ha
quedat tercer,
a 2,1 segons,
i ha completat
un podi
de luxe.

xe”, ha conclòs. Per la seva
banda, Domènech també estava content, tot i el segon
lloc: “Fantàstic, més disputat
no podia ser”. En una mateixa
línia s’expressava Membrado:
“Ha estat un ral·li genial i hem
gaudit molt”. “Hem sortit una
mica ‘encantats’ i llavors ens
ha costat molt recuperar”, reconeixia l’olostenc.
A la resta de posicions de
privilegi, en quart lloc Dani Balasch-Manel Muñoz (Escuderia
Osona), ja a 42 segons de vencedor. A 1’12.7, el cinquè classificat, Climent Domingo-Sílvia
Mínguez (Escuderia la Selva).
L’Escuderia Osona també va
guanyar la regularitat
En la prova de regularitat
hi van participar set equips.
El vencedor escratx de la
prova i de la categoria RS va
ser el tàndem de l’Escuderia
Osona José Luís Moreno-Isidre Noguera, que va marcar
77,3 punts. En segona posició, i primers classificats de
la categoria RSS, l’equip Gerard Álvarez-Maria Rosa Mas,
del Motor Club Sabadell amb
161,5 punts.
Classificacions, al web Escuderia Osona:
http://www.escuderiaosona.com
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CE Vilatorta
Els darrers mesos han vingut
molt plens d’activitats al CE
Vilatorta. El 17-18 de Desembre vàrem participar molt activament en una activitat que
ens ha motivat molt a tots: La
Marató de TV3. Per a l’edició
2016 de la Marató, contra l’ictus i les lesions medul·lars i les
cerebrals traumàtiques, el club
va organitzar una sèrie d’activitats de joc de bàsquet per a
tothom a la plaça de Sant Julià,
i a més vàrem participar com a
club de la guardiola solidària.
L’edició 2016 de la Marató va
agrupar gran nombre d’entitats i participants i va recollir
un total de 1.891,56 €.També
ens hem disfressat pel carnestoltes i el 25 de febrer va sortir
a rodar pels carrers de Sant
Julià la nostra flamant carrossa de carnestoltes seguida
d’una munió de “globetrotters”
i “cheerleaders” que semblava
que ho volien ballar tot! Vàrem
ballar amb famílies de cargols,
amb egipcis, gegants, “comecocos”, princeses i pallassos,
i molts personatges i bèsties
increïbles, va ser molt divertit.
Fins i tot vàrem tenir l’alegria
de rebre el premi a “la comparsa més marxosa” del carnestoltes!
Durant l’any els nostres
tècnics van regularment a les
escoles de la comarca a fer
xerrades i demostracions de
bàsquet. Aquest primer trimestre de l’any ja hem visitat
l’escola de Calldetenes, on
ens hem dirigit amb una classe pràctica d’aquest esport
per nens i nenes de 9 fins a 14
anys. Pensem que aquesta és
una bona manera de fer difusió del nostre esport i també
ens apropem a aquells que
potser estan interessats a provar el bàsquet amb nosaltres.
Del 10 al 13 d’abril 2017 té
lloc el Campus de bàsquet del

club, com altres anys. Aquestes són unes jornades lúdiques
obertes per a tots els nens i les
nenes que practiquin el bàsquet o no, d’entre 6 i 12 anys.
El club té ja molta experiència
en l’organització d’aquests
campus i li treu tot el profit a
l’entorn fantàstic i a les instal·lacions tant excel•lents que
tenim.
Durant els darrers mesos el
CE Vilatorta ha anat consolidant els seus canals de comunicació i xarxes socials. Avui
el club és present i té molta
activitat en xarxes com Twitter, Instagram, Facebook o
www.vilatortabasquet.cat, on
els més fidels poden anar-ne
seguint l’actualitat, però també aquells que no ens coneixen tant. El club a més ha començat a fer ús del seu domini
“.cat”.
Coincidint amb la Fira del
Tupí aquest any repetim experiència i l’ampliem, ja que
organitzem el “II Torneig de
Bàsquet Vilatorta. El cartell
d’equips passa de 6 equips

de categoria cadet que vàrem
tenir fa un any, a 24 equips de
tres categories diferents en
2017: mini masculí, mini femení i cadet femení. Aquest és un
tipus de torneig molt important pel club ja que els jugadors i les jugadores reforcen el
seu ritme de competició que
és molt important en aquestes alçades de la temporada,
s’exposen a equips d’alt nivell
i amb estils de bàsquet nous,
i també ens donem a conèixer com a club a jugadors i
jugadores que potser un dia
voldran unir-se al Vilatorta. Ho
encarem per tant amb molta
il·lusió i ganes.
Ja veieu que al Club Esportiu Vilatorta no ens avorrim
gens, i us volem convidar a tots
a venir al pavelló a presenciar
algun dels intensíssims partits de bàsquet que juguen els
nostres equips cada setmana.
Desitgem que d’una manera o
una altra gaudiu molt de l’esport i fins aviat!
Santi Casademunt - CE Vilatorta

Durant el primer trimestre del
curs vam realitzar diferents
activitats protagonitzades bàsicament pels grups de les petites i les mitjanes. Com cada
any, vam participar al Festival
del Consell Esportiu d’Osona al pavelló del Castell d’en
Planes on diferents grups de
la comarca fan els seus balls
d’exhibició.
Abans de Nadal, el dia 16
de desembre, totes les patinadores del club, des de les
més petites que han començat aquest any fins al grup de
les grans, van fer la tradicional exhibició dels balls davant
dels pares. Sempre és una
bona manera de començar les
festes de Nadal.
A partir del març, ja comença la part més forta de la
temporada perquè a part dels
diferents festivals on participen els grups de les petites i
de les mitjanes, els dos grups
de xou comencen en les diferents competicions amb els
balls que han estat preparant
des del setembre fins ara. El
xou és una modalitat del patinatge artístic sobre rodes que
es practica en grup i té com
a caràcter diferenciador el seu
vessant d’espectacle.
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Club de Patinatge Artístic

Festivals on participarem
25 de març. El grup d’iniciació dels divendres participarà al
31è festival del C.P. Lloriana.
2 d’abril. Els grups d’iniciació dels dimarts i dels dijous participaran al Festival del Mercat del Ram, organitzat pel Consell
Esportiu d’Osona.
22 d’abril. Els nostres xous de consell, en la modalitat de primària i de secundària, participaran en el Campionat Comarcal
de xous.
Com l’any passat celebrarem el nostre festival el dia 20 de
maig. Us hi esperem a tots!
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espai escoles

Cicle de
conferències
i exposicions
sobre l’entorn
escolar
“Eines per a
l’acompanyament
educatiu dels fills”
Amb l’objectiu de guiar els
pares que pretenen prendre
part activa del procés d’aprenentatge dels seus fills es
va organitzar el segon taller
“Eines per l’acompanyament
educatiu dels fills”.
En el marc del taller es van
abordar les principals preocupacions dels progenitors
per a l’educació dels fills així
com la relació amb l’escola
per tal d’aconseguir que el
procés d’escolaritat sigui satisfactori. També es va destacar la importància de garantir
un bon estat emocional, de
millorar el rendiment acadèmic dels estudiants deixant
molt clar el paper de la família com un agent d’acompanyament en el procés d’aprenentatge i del cicle vital en
general.

“Escoles d’altres móns”
L’Aula de Cultura va acollir el mes de gener passat l’exposició
“Escoles d’altres mons”, un projecte educatiu de sensibilització
vers el dret a l’educació i les desigualtats socials que des del
2006 compta amb el suport de la Diputació de Barcelona que
ofereix als municipis interessats la possibilitat de comptar amb
aquesta exposició, dintre del seu projecte de Foment de la participació infantil
El treball fotogràfic de Kim Manresa, va abocar els visitants a
fer una reflexió al voltant del dret de totes les persones a l’educació, i l’exigència que aquesta sigui una prioritat de les administracions públiques i dels organismes internacionals. L’exposició
va tenir una molt bona acollida entre les dues escoles del municipi, realitzant diverses visites guiades amb l’objectiu d’acostar-ne
els continguts a totes les franges d’edat.
Des de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, es va valorar
molt positivament aquesta mostra que fomenta valors com la
solidaritat i fa reflexionar el visitant que veu com l’educació no ha
de ser un privilegi sinó que ha d’estar a l’abast de tothom.

“El viatge de primària a secundària”
L’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta, amb la col•laboració
de la Diputació de Barcelona,
va oferir una xerrada informativa i formativa per a les famílies amb fills/filles a 5è i 6è
de primària que actualment
es troben a un pas de fer un
canvi de cicle decisiu dins el
seu procés d’aprenentatge.
La conferència va anar a càrrec d’Antoni Argent, professor,
economista i escriptor, que va

parlar de com acompanyar
els fills en aquesta etapa de
canvis de la seva vida enfocant-la com una oportunitat
per obtenir eines i recursos
per acompanyar-los durant
els seus primers passos dins
l’educació secundària, prenent consciència dels canvis
que es produeixen entre les
dues etapes educatives, tant
a nivell personal com a nivell educatiu. En el transcurs

de l’acte el conferenciant va
desmitificar alguns dels pensaments negatius que poden
tenir els pares davant de la
nova etapa escolar. Per altra
banda es va animar els pares a seguir fent un acompanyament als seus fills durant
la nova etapa escolar, ja que
malgrat que pot semblar que
ja són molt independents, el
cert és que encara necessiten
molt suport dels progenitors.

61

espai escoles
62

Llar d’infants
Patuleia
La màgia dels contes
Per què als infants els agrada tant que
els expliquem una i altra vegada el mateix conte? És potser una qüestió de
preferències? Sí, en certa manera és
així, però darrera d’aquestes repeticions hi ha un aspecte clau per al desenvolupament dels infants: l’aprenentatge de les regles socials i el llenguatge.
Als nens i les nenes els agrada sentir moltes vegades els mateixos contes,
perquè la repetició ritual i sistemàtica
els dóna possibilitats d’anticipar els
esdeveniments, preparar-se per sentir
l’emoció i poder controlar-la. Això els
produeix seguretat i els dóna l’oportunitat d’anar afrontant, elaborant i
“paint” les emocions, els conflictes, les
dificultats, els misteris… i augmentant
la comprensió de les coses, de la vida,
de les persones, de les històries.
En relats, els infants poden trobar
reflectides experiències viscudes, sentiments i emocions que els trasbalsen
en la vida quotidiana (pors, gelosies,
ràbies, tristeses, enveges, tendresa,
afecte, alegria…), cosa que els permet
reconèixer-los i viure’ls com a sentiments normals. Contribueixen a un
coneixement millor d’un mateix i dels
altres.
Els contes transmeten valors, una
manera d’entendre les relacions, una
manera d’entendre el món, una manera de veure les persones, el poder, els
rols, els sexes…són un mitjà idoni perquè els infants descobreixin el món de
les relacions entre les persones i vagin
entenent, exercitant i desenvolupant
empatia i capacitats i actituds de relació: identificar sentiments i emocions,
entendre les diferents reaccions, captar
valors i pautes de conducta, normes,
regles…contribueixen al desenvolupament social de l’infant.
Els contes permeten descobrir i experimentar el poder de la ment i de la
fantasia, la possibilitat de jugar amb el
pensament, la possibilitat de posar en
relació elements, fenòmens, coneixements, poder anticipar…

Després d’unes vacances de
Nadal marcades per les tasques de trasllat que van mobilitzar, mestres, pares i personal
de la brigada municipal, el 8 de
gener del 2007 els alumnes de
l’Escola Bellpuig estrenaven
un nou centre, deixant enrere
l’antiga escola de la zona de
sant Roc per instal•lar-se a la
zona urbanitzada de l’Albereda. Culminava així un període
de construcció de gairebé dos
anys amb l’objectiu de donar
forma a un edifici de primer
nivell d’acord amb les necessitats d’una escola que en els
darrers anys havia vist créixer
de forma exponencial el nombre d’alumnes, passant de ser
escola rural -ZER- a esdevenir
un centre d’educació primària
d’una línia.
El nou edifici estava dotat
amb14 aules, gimnàs, un menjador amb capacitat per 100
alumnes i una cuina equipada
per donar autonomia al centre,
un gran pati assolellat i un porxo,
lavabos i despatxos administratius. Actualment l’escola té una
capacitat per a uns 250 alumnes
i actualment n’hi ha 187.
Enguany, doncs l’Escola pública Bellpuig fa deu anys en mig
d’un ambient de treball dinàmic
liderat per un equip directiu que
aposta per un aprenentatge experimental i cooperatiu impulsant diversos projectes com el
reforç de la lectoescriptura o el
projecte hort, comptant sempre amb l’estreta col•laboració de l’AMPA que contribueix
decisivament en l’organització
d’activitats extraescolars i en la
millora dels espais.
El trasllat al nou edifici va
marcar un abans i un després
en la història d’una escola que
avui té per endavant un futur
carregat de nous projectes amb
l’objectiu de garantir el màxim
desenvolupament emocional i
intel·lectual del seus alumnes.
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10 anys de la nova Escola Bellpuig

Una commemoració molt emotiva
El divendres 31 de març passat l’Escola pública Bellpuig va celebrar l’acte de commemoració dels 10 anys del nou edifici. Un dia
molt especial ple de records. Els professors i professores van preparar un acte molt emotiu que va ser viscut per tota la comunitat
educativa, pares, alumnes i mestres. També hi assistiren exalumnes i professors que ja no són al centre, així com l’alcalde Joan
Carles Rodríguez, la regidora d’ensenyament Cris Suñen, Joan
Rosell -l’acalde que va fer possible l’obra- i Isabel Zaragoza -arquitecta autora del projecte-. Tothom va poder visitar l’exposició
de fotografies de les activitats escolars desenvolupades durant
aquests 10 anys.
A mitja tarda els alumnes, dirigits per Núria Freixanet, representaren un espectacle musical que tenia per fil conductor la història, els valors del centre i les emocions que es viuen en cada
etapa educativa, a través de cançons. Acabada l’escenificació els
alumnes van formar un gran número 10 al mig del pati mentre escoltaven les paraules que la directora del centre Filo Presseguer,
l’exalcalde Joan Rosell i l’acalde Joan Carles Rodríguez van dirigir
a tots als assistents. Es van bufar les espelmes d’un gran pastís i
es deixaren enlairar 100 globus com a símbol d’aquest aniversari.
La jornada es va cloure amb un berenar de germanor.
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Escola Bellpuig
Aprenentatge cooperatiu a l’escola Bellpuig, escola innovadora
El divendres 3 de febrer passat a la tarda, a
l’escola Bellpuig vam poder assistir a una
conferència adreçada a les famílies, amb el
títol “Com aprenen els nostres fills a l’escola Bellpuig. 5 idees clau de l’aprenentatge
cooperatiu”.
Fruit de la demanda d’algunes famílies
que es van interessar per saber més sobre les
estratègies i les pràctiques innovadores i cooperatives, que ja fa temps que l’escola està
portant a terme, des de tota la comunitat educativa es va creure interessant donar resposta
a aquest interès, per a conèixer més a fons
l’aprenentatge cooperatiu i el desenvolupament de valors i actituds que aquesta estratègia didàctica aporta als nostres alumnes.
Els conferenciants, Joan Arumí i Gemma
Riera, ambdós, pares de l’escola i professors
de la Universitat de Vic, van exposar, de manera molt dinàmica i amena, 5 idees clau sobre l’aprenentatge cooperatiu.
Es va tractar el tema de la innovació a l’escola, tot partint de les pràctiques educatives personalitzades i inclusives que aporta l’estratègia
metodològica de l’aprenentatge cooperatiu.
Es va parlar sobre la importància de treballar
en equip, i la millora del rendiment acadèmic,
ja que és una de les qualitats més requerides
en tots els àmbits, sobretot en el professional,
tot emfatitzant en les actituds i els valors associats a la solidaritat, al respecte a les diferències, a la inclusió i a la cohesió de grup que desenvolupen les estratègies cooperatives que
l’escola Bellpuig està portant a terme.
Una vegada els conferenciants van haver
acabat d’exposar les 5 claus, es van incorporar a la xerrada dues mestres de l’escola per
explicar la part més pràctica d’aquests processos d’ensenyament i aprenentatge que els
nostres fills viuen a l’escola.
Ens van poder mostrar i explicar diferents
tècniques innovadores que promouen la cohesió de grup, la millora de les relacions entre els alumnes, la millora dels diferents processos d’ensenyament i d’aprenentatge, el
desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives, les actituds i els valors solidaris
i respectuosos amb els companys de classe,
així com diferents estratègies per a crear un
ambient d’aula i d’escola positiu, agradable i
acollidor, obert a tots als alumnes, i dissenyat
des de la innovació educativa.

Cada Cicle ens explica com
aprenen cooperativament:
“Ens agrada el treball cooperatiu perquè podem fer feines
junts”.
“Les dinàmiques que fem
de grup, ens ajuden a conèixer coses dels nostres companys, ens estimem més i
fem més pinya”.
“Per resoldre alguns problemes de mates fem servir
l’1-2-4. Primer cadascú pensa tot sol com resoldria el problema. Després, en parelles,
ens expliquem el que hem
pensat. I per últim, les dues
parelles ho posem en comú i
entre tots resolem els problemes”.
“Per a nosaltres el quadern
d’equip, serveix per opinar
i avaluar-te a tu mateix i als
teus companys, també per
adquirir compromisos, per
complir-los durant el trimestre
i per millorar coses que fem
malament”.

Els de P4 ens
expliquen com treballen
Aquest trimestre els nens i les
nenes de P4 ens hem organitzat en grups cooperatius per
portar a terme algunes activitats. Cada grup ha pensat
què és el que més li agradava
del treball en equip i aquestes
són les opinions de cada un
dels grups:
El grup “Xuxes” diu que el
que més els ha agradat és triar el nom entre tots. El grup
“Gossos” pensen que el millor és parlar entre tots. El grup
“Reis d’Orient” el que més els
agrada és dibuixar tots junts i
el grup “Sargantanes” creuen
que el millor és fer les feines
tots junts.

AMPA Bellpuig
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Què en pensen els
nens i les nenes de
l’escola de ’Aprenentatge
Cooperatiu?

A l’AMPA Bellpuig vàrem tancar l’any 2016 amb una activitat molt bonica i que ens va motivar molt a tots: La Marató de TV3, que en aquesta
ocasió recaptava diners per lluitar contra l’ictus i les lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques. En col·laboració amb moltes entitats, voluntaris,
l’AMPA Patuleia, Geganters, comerços, Ajuntament i molts més, vàrem
omplir el matí de diumenge de diversió i es varen recaptar 1.891,56€
que seran molt importants per donar suport a una bona causa.
En les darreres setmanes també hem fet algunes millores al pati
d’infantil de l’escola amb la instal·lació d’un nou equipament molt especial. Es tracta d’un ombracle amb forma de cabana per jugar els
nens de 3 a 5 anys i que està fet de salze viu, que ara la primavera florirà i donarà molta alegria al pati. L’AMPA segueix estant compromesa
amb el “Projecte Pati”, que treballa per fer les millores necessàries per
aquest espai de joc dels nens.
També, com cada any, hem participat amb les mestres de la jornada de portes obertes de l’escola i hem explicat a les noves famílies qui
som, què fem i com ens integrem dins l’escola Bellpuig. Les mestres
van explicar d’una manera molt clara com treballen, i la infinitat de projectes que fan que els nostres fills estiguin tant motivats i estimulats.
Un any més celebrarem plegats la Festa de la Primavera -6 maigen la què farem una bonica caminada pels boscos de Sant Julià, farem les millores a l’escola programades dins el “Projecte Pati”, farem
un aperitiu i jugarem a l’escola.
Els darrers mesos hem fet la feina i un any més oferim les populars
colònies per als nens, que marxaran 27 i 28 maig a mas Banyeres
(Centelles) a gaudir d’aquell espai natural increïble i a fer moltes activitats divertides.
I seguim treballant, amb molta il·lusió, perquè l’Escola Bellpuig
continuï essent una gran escola i els nostres fills i les nostres filles en
puguin gaudir.
Santi Casademunt – AMPA Bellpuig
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Col·legi el Roser

“Educar comença amb E d’Estimar”
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Un interessant projecte artístic i educatiu, expressat en un
mural, al pati de les casetes de
l’escola el Roser.
En motiu del Dia Internacional de la No-violència i la Pau
(DENIP) i davant de la necessitat d’educar en valors, a l’escola va sorgir la idea de dur a
terme un projecte artístic que
consistí a pintar un mural al
llarg dels 17 metres de mur de
la paret del pati dels gronxadors. A partir d’aquí un equip
de mestres d’educació infantil,
primària i secundària amb la
coordinació de Susanna Autet
-professora de plàstica d’ESOvan donar forma a un treball ple
de contingut simbòlic.
El mural esta dividit en tres
parts de llargades diferents. En
la primera part la paret és de
color vermell i s’hi ha dibuixat la
rosa blanca i les lletres “Escola el Roser” a mena de logotip.
A partir d’aquí la paret és tota
blanca i una nena amb la bata
de l’escola rega una planta que
va adquirint forma de cor i que
al final esdevé un arbre immens,
viu de colors, amb un gran cor
al mig.

El mural s’ha realitzat amb
diferents etapes. Primerament
alumnes de secundària varen
pintar tot el mur de nou. Posteriorment es va marcar el dibuix
i es va deixar tot a punt per la
gran diada (la celebració del Dia
Mundial de la No-violència i la
Pau) amb la finalitat que tots els
alumnes de l’escola des de P1
fins a 4t. d’ESO, juntament amb
professors i personal no docent, deixessin l’empremta de
la seva mà. Així doncs, a partir
de totes les mans es donà forma a l’arbre.
Finalment i en diferents
jornades (un grup nombrós
d’alumnes d’ESO), aprofitant la
seva habilitat artística, acabaren de pintar el tronc, les branques, la nena i la frase. Moltes
gràcies a tots!
I ja en la última part de de
la paret s’hi llegeix la frase que
dóna sentit al mural i que alhora
identifica la filosofia de l’escola:
“ Educar comença amb E d’estimar” .
Òbviament als nens i les nenes no els hem de donar tot el
que volen perquè siguin feliços.
Els hem de donar només el que

necessiten: estímuls, afecte,
tendresa, abraçades, respecte,
valors, educació...
Educar és un art, és un concepte realment difícil d’explicar,
però molt fàcil de sentir i d’experimentar.
Els mestres i les mestres
hem d’educar perquè tenim esperança i confiança en l’amor;
perquè saludar els alumnes ens
ha d’alegrar el dia; perquè ens
agrada ser exemple de molts
nens, nenes, nois, noies, joves;
perquè ens apassiona conèixer
el triomf dels que hem guiat;
perquè educar és totalment vocacional; perquè educar és un
d’aquells plaers que costa descriure; perquè, dia a dia, treballem amb persones que seran
membres actius de la societat
del demà; perquè...
Predicant amb l’exemple,
hem de ser capaços de trametre als nen/es, nois/es que
la vida és bonica perquè puguin fer coses boniques amb
la seva. Hem de ser capaços
d’encaminar-los i orientar-los
per poder-los demostrar, la frase que encapçala aquest bonic
projecte “Educar és Estimar”.
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Emotiu concert a l’Espai Activa’t
El dimarts dia 7 de març, a
la tarda, un grup d’alumnes
d’educació primària i secundària, sota la direcció d’Agnès
Verdaguer i Josep Serdà, es
van adreçar al Centre de Dia
del nostre poble, per oferir un
petit concert als avis i a les àvies. El concert consistí en la interpretació de diferents peces
musicals amb diversitat d’instruments.
El motiu era acompanyar-los
i compartir una bonica tarda,
perquè els avis i les àvies són
part molt important de l’entorn
familiar dels alumnes i són molt
estimats.
Donem les gràcies a l’Ajuntament per convidar-nos i evidentment, als alumnes, per
l’esforç i la motivació esmerçats al llarg de tot el concert.
Tant de bo puguem tornar a
compartir aquesta experiència
l’any vinent!
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RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA

Llum, Aigua
Calefacció
Telecomunicacions
Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com
Carrer de la Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

BAR - RESTAURANT

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
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Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

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

La presentació de la nova novel·la El Càstig, de l’osonenca
M. Dolors Farrés, ha estat un
dels actes que s’han celebrat
recentment a l’Aula de Cultura.
El dissabte, dia 4 de març, es
va presentar aquesta obra, que
transcorre en bona part a la
nostra vila, i que planteja la pregunta: “Què li pot passar a un
jove de la noblesa, intel•ligent
i homosexual a l’edat mitjana?
El Càstig, que constitueix
el precedent d’El monestir
de l’amor secret (Finalista del
Premi Sant Jordi 2007), és,
però, una obra que es llegeix
independentment, perquè resulta completa i acabada en si
mateixa.
L’acte, al qual van assistir més de noranta persones,
va començar amb el visionat d’un clip on es resumeix
la trama de la novel•la i, seguidament, la rapsoda Anna
Garcia va interpretar el primer
dels tres fragments que es
van elegir per a l’ocasió: una
carta imaginària de la mare
del protagonista, Galzeran de
Monsingle.
Va arribar llavors el torn de
l’escriptor Anton Carrera, que
va parlar dels diversos aspectes de l’obra, des del llenguatge
fins a la rítmica i la documentació, fent especial èmfasi en
que no s’ha d’etiquetar El Càstig com a “novel•la històrica”
sinó com a obra “etnogràfica”,
és a dir, aquella que reflecteix
els costums i tradicions d’un
grup humà, desenvolupats en
un àmbit sociocultural concret.
“És construïda damunt de dos
conceptes fonamentals: l’existència humana i el sentit de
responsabilitat interior de l’individu”, va dir l’Anton, i va afegir que “el gran encert de la novel•la rau en la singularitat del
protagonista. Per acabar, va
explicar que “en el torrent rít-

Part de la trama
se situa al Sant Julià
del segle XIV

espai llibres

Presentació de la novel·la El Càstig

L’obra s’ha pogut
editar pel sistema de
mecenatge i gràcies
a la col·laboració
de diverses persones

mic de la paraula narrada tenim
un personatge rodó, excepcional, abnegat i sorrut, amb l’impuls obstinat de ser metge cirurgià de la cort, com ho havia
estat el seu avi matern. Però
un excés de zel ètic l’obliga a
abandonar la vida mundana.
La seva educació sentimental
ve marcada fatalment per la
religió que, com sabeu, va regular tots els àmbits de la vida
medieval a Europa”.
Per la seva banda, l’autora
va parlar, entre altres coses,
de les dificultats que avui dia
hi ha per a la publicació i de
com es va decidir finalment
per a l’autoedició. El Càstig,
tal com llegim en la primera
pàgina de la novel·la, s’ha editat gràcies a la intervenció de
dos mecenes i d’un grup de
persones que van treballar en

el projecte d’una forma absolutament desinteressada.
A la pregunta d’Anton Carrera sobre com va sorgir l’impuls d’escriure aquesta segona novel•la sobre el mateix
personatge, M. Dolors Farrés
va respondre que la intenció
inicial era endinsar-se només
en el món de la dona al segle
XIV, però que de seguida es va
adonar que el personatge de
Galzeran (protagonista també
a El monestir de l’amor secret)
omplia totes les pàgines. Això
no obstant, a El Càstig sí que
es tracta abundantment la
condició femenina de l’època, a diferència de l’obra anterior, on el lector descobreix
un món quasi exclusiu dels
homes i per als homes.
elcastig@hotmail.com
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En Ramon del pont
En Ramon va entrar corrents
a la cuina, on el seu avi prenia
amb tranquil•litat un cigaló a
mitja tarda, aprofitant el sol que
encara entrava pel finestró.
Llarg i esprimatxat, com era,
que se li marcaven tots els ossos del cos, amb el cabell negre ben arrissat, arribava amb
la cara envermellida de l’esforç
i, gairebé, sense alè.
-Avi, avi!! Qui era en Ramon
del pont?
-Bona tarda Ramonet, què
són aquestes presses? Vine a
fer-me un petó, abans de res.
-Perdona, avi –encara bufant, en Ramon va fer un petó
al seu avi, i va insistir en la pregunta – Saps qui era en Ramon
del pont?
-I tu com ho saps que hi
havia una persona a qui deien
així?
-És que des de fa uns dies,
a escola, de vegades em trobo
que els meus amics callen quan
jo arribo, com si no volguessin
que sabés de què parlen. I avui
he sentit que parlaven d’en Ramon del pont perquè no m’han
vist, que sinó... Tu saps qui
era? El vas conèixer?
-Vols que t’expliqui una història, Ramonet? Però una història real, que va passar fa molt
de temps, quan jo era jove.
Aquí mateix, com aquell que
diu al costat de casa.
-Oh i tant, avi!
-Però m’has de prometre
que mai, em sents bé?, mai, ho
explicaràs a ningú.
-T’ho prometo, avi. Mai ho
diré a ningú.
-Perfecte, Ramonet. Així,
escolta’m bé.
“Quan jo era jove, devia tenir uns 20 anys, hi havia a Vic
una família amb dos fills. Un de
22 anys, en Ramon, i l’altre de
20, en Ricard”
-Es deia igual que tu, avi!
-Sí, es deia com jo. Però

deixa’m continuar Ramonet.
-Perdona avi.
“Com et deia, tenien dos
fills. El pare tenia un comerç
que li rutllava molt bé. En Ramon era més aviat baixet, amb
el cabell molt negre i arrissat,
força barbat. En aquella època,
els fills començaven a treballar
molt joves al negoci familiar, o
sigui que ja feia uns sis anys
que en Ramon hi anava cada
dia. Però per més voluntat que
hi posava, no semblava feta
per ell aquella feina. Es passava més temps rumiant com
podia fer per ajudar la gent que
després de la guerra les passaven magres, que cuidant el
negoci.
El seu germà, en canvi, en
Ricard, era un nano espavilat,
llarguerut i ros com el seu pare,
sempre amb el somriure als
llavis. Tant a casa com al negoci del pare sempre tenia una
paraula amable per a tothom, i
no se li escapava una coma del
dia a dia de la feina. Fins i tot
li agradava comentar amb el
seu pare alguna cosa que podien fer perquè el negoci anés
millor.
En un moment donat va haver-hi un enfrontament molt fort
entre en Ramon i el seu pare.
Durant un temps havia agafat
alguns cèntims per poder ajudar a la gent del poble que ho
passaven més malament, si
més no perquè poguessin tenir
un plat a taula en condicions,
com a mínim un cop al dia.
Quan el pare se’n va adonar
es va enrabiar moltíssim, fins al
punt de fer-lo fora de casa i de
la feina. Això si, li va donar un
bon pessic com a herència dient-li que allò seria tot el que hi
hauria per ell i el va desheretar.
En Ramon va obrir una botigueta amb una part dels diners
i la resta la va donar a les associacions que es dedicaven

a obres socials com Càritas,
que s’havia constituït a Vic per
aquella època. La seva vida
no va ser fàcil. En una societat tan tancada i classista com
la vigatana, un hereu rebutjat
era un pària. El negoci no li va
funcionar, ja que els que voldrien anar-hi no podien i qui
podia no volia. Quan va haver
de tancar la botiga tampoc va
aconseguir cap feina estable i
va acabar vagarejant pels carrers i camins del voltant de Vic,
sempre amb una ampolla al
sarró. Durant els mesos menys
freds dormia sovint sota algun
dels ponts del Meder. La resta
de l’any buscava aixopluc a les
pallisses o a les corts en què
els pagesos del voltant li deixaven quedar-se. Com veus,
Ramonet, el fenomen dels sense sostre no és cosa de la societat actual.
Mentre en Ramon malvivia,
en Ricard feia fortuna amb el
seu negoci. Tot i no ser mala
persona era molt avariciós i
l’únic que li importava era acumular riqueses. Tenia unes relacions socials molt àmplies, a
qui dedicava molt temps, però
no tenia cap amic. Mai va donar un cop de mà al seu germà, sempre pensava que ell
s’ho havia buscat, que era el
seu problema. Quan va morir
en Ramon, ara fa quinze anys,
tu encara havies de néixer.
Llavors sí. Llavors va plorar la
seva mort i la vida que va haver
de viure. El plorava cada dia,
però ja era massa tard.”
Mentre deia això els ulls se
li negaven. Sense que ho pogués evitar van rodolar-li unes
llàgrimes, mentre mirava el seu
nét.
- Avi, que et passa? Què
tens?
Joan Anton Mencos

Mengem nous de la noguera
del davant de casa, collim figues de la figuera del darrera
i sobretot somriem estirats damunt del prat desfent núvols
amb l’ajuda del vent.
Ens banyem nus a la riera
i després ens estirem damunt
les pedres mentre torrem els
nostres cossos al sol.
Dinem sota el desmai sense cap més pressa que la gana
amb un silenci trencat tan sols
pel vol d’algun insecte. Després de la migdiada desparem
la taula i anem a caminar fins
la font del pedrís de la que en
bevem l’aigua fresca i ens refresquem abans de tornar cap
a casa.
Fem l’amor al capvespre vora la riera sota la tènue
llum de la posta i els crits de
les orenetes sopant mosquits
amb desfici i tornem abraçats
cap a casa enfredolicats, entrebancant-nos entre nosaltres
enmig de rialles.
Seiem davant del foc contemplant les flames deixant
que la ment respiri i així aturar el temps. Un temps que
no saps mai si va a favor o en
contra. Decidim anar a dormir
però jo surto un moment a fora
a veure la lluna que avui és plena i les compto totes des que
som aquí. Ho hem triat de ser
aquí i ens hi hem fet una vida.

espai literari

Llàstima!

Al matí el primer raig de
llum que entra per les escletxes dels porticons ens treu del
llit i tot torna a començar amb
una fina boira i una lleu esperança mentre les gallines piquen pels marges buscant algun cuc. L’hort prospera, aviat
collirem els primers tomàquets
i ja fa dies que mengem cebes
i enciams. Potser no hi serem
a temps per les patates i se les
fotran els talps.

Sé que ja vénen, no pot faltar gaire, anit mentre mirava la
lluna els vaig sentir i no tardaran a ser aquí i ja no ens banyarem més a la riera ni anirem
a la font, vindran i ens faran
fora si no ens maten i ens diran que mentre ells es barallen
nosaltres no hi fem res aquí,
agafeu els trastets i cardeu el
camp.
Jordi Campos i Curbí
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entreteniments

Encreuat

Jeroglífic
Què va fer el Barça?

Sudokus
HORITZONTALS: 1.- Papallona. Deu romans. Estic
al corrent. 2.- El lateral del bàsquet. Membre de la
Mesa del Parlament no querellat per les seves idees. Equip francès recordat eternament pels culés.
3.- Grup de caps de bestiar. Felina. Una Giga. 4.Victòria. Aquí. Oxigen. Organisme internacional que
no estima les estelades. 5.- On va néixer Abraham.
Llegida. Gos. 6.- Membre d’un poble iber que després va tenir una caixa d’estalvis. Adob. 7.- Habilitat. Agressió. Municipi vallesà. 8.- Autèntic. De les
ovelles, en femení. Autopista de peatge. 9.- País del
nord d’Europa on va ara un programa de ràdio. Mag
molt famós. 10.- Sense problemes de salut. Somniador.
VERTICALS: 1.- On van els més menuts a aprendre, en plural. 2.- L’extremitat dels ocells. Cosa estranya. 3.- Insígnia. Rei que va donar el nom a la
península itàlica. 4.- Vaticini. Tipus de cançó molt
antiga. 5.- Madrid. Germana del pare. Neodimi. 6.Ésser. Elèctrode positiu. 7.- Pronom de la segona
persona del singular. El Bruixot. Mare de la meva
mare. 8.- Famosa fàbrica alemanya d’electrodomèstics. Tipus d’escriptura molt antiga. 9.- Dels
toros. Nitrogen. Iode. 10.- La lletra dels mutants.
11.- El drac màgic. Ruteni. Àstat. 12.- Temible organització militar nazi. Enllestiré. 13.- Ou anglès.
Afartis.

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6
per a iniciats

Solucions núm passat
Encreuat

Jeroglific: cafè. c + afe (efa, al revés)
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Entreteniments: Marc Costa i Desulé

El Casal de Bellpuig és conegut popularment
amb el nom de “Castell dels Moros” propiciat,
segurament, per la petita novel·la escrita per
Joaquim Salarich la dècada de 1870 titulada
“Lo Castell de Vilatorta”, publicada al setmanari
“La Renaixensa” i al llibre “Sant Julià de Vilatorta, guia del foraster” el 1898.

participació

Concurs Vilatorta pam a pam

Pregunta:
Com es diu la princesa mora protagonista de
“Lo Castell de Vilatorta”?
		1. Adelaida
		
2. Beatriu d’Altarriba
		3. Fàtima
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia
del dijous dia 13 d’abril.
Entre tots els encertants se sortejarà una

mona de pasqua

per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Solucions del número anterior
Amb quin nom es coneix l’edifici
on hi ha el consultori mèdic?
1. L’Arca de Noè
El guanyador va ser en Santi Clarà Costa
Enhorabona!

Butlleta de participació del concurs
Vilatorta pam a pam
Resposta:
………………………………………………………………………….

Dades del concursant:

Nom i cognoms ………………………………………………
Edat ……………… Telèfon …………………………………..

e-mail ………………………………………………………………
* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia
de la butlleta o apuntar les dades en un full a part
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TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

C/ Comtes de Cabrera, 3
Sant Julià de Vilatorta
T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com

Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

LLAMINADURES
HORARI:
Dilluns de 16.30 a 20.00
De dimarts a divendres de 9.30 a 12.00
i de 16.30 a 20.00
Dissabte 10.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00

Carrer de l’Albereda núm. 8

Perruqueria
Montse
Horari:
Els dimarts, i els dimecres
us atendrem a hores
convingudes
al tel. 93 885 05 60
Dijous i divendres:
de 9h a 13h i de 15 a 19h
Dissabte: de 8h a 13h
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14 d’abril
			
16 d’abril
			
17 d’abril
			
23 d’abril
			
30 d’abril
1 de maig
7 de maig
11 de maig
13 i 14 maig
21 de maig
27 i 28 maig
			
4 de juny
5 de juny
			
11 de juny
18 de juny
			
23 de juny
			

Divendres Sant
Processó de Monticalvari
Diumenge de Pasqua
Caramelles del Roser
Dilluns de Pasqua
Aplec de Puig-l’agulla
Diada de Sant Jordi
Aplec Caramellaire
Caminem amb en Lluís Malet
Trobada cinc casals d’avis
Cursa Cau de Guilles
Aplec de Sant Ponç
Taller i exposició Ikebana
Caminada Popular Guilleries
Fira del Tupí
Concurs de pintura ràpida
Concurs ocellaire
Dilluns de la segona Pasqua
Festa local
Homenatge a la Vellesa
Diada de Corpus
L’ou com balla
Focs de Sant Joan
La Flama del Canigó

La dada: 99
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A Sant Julià de Vilatorta i a Vilalleons tenim 99
vies públiques, entre carrers, places, avingudes, rambles, etc. El nomenclàtor està format
per 29 topònims, 23 personatges, 9 de pobles i ciutats, 8 sants/religiosos, 6 fonts, 6 del
sector productiu, 3 de tradicions, 3 del país i
institucions, i 12 de diversa índole.

Aquest número ha estat possible
gràcies a la col·laboració de:
Judit Tort, Laia Pérez, Carles Rico, Josep Trilla,
Mercè Vilalta, Laia Albó, Alumnes de 4t. d’Eso de
la Si les Margues, Valentí Martin, Irene Roldan, Lluc
Crusellas, Associació Tapís, Anna Sabaté, Família
de Manel Balasch, Josep Boixeda, Quimet Font,
Núria May, Caramelles del Roser, Santi Riera,
Maria Guiu, Associació de Comerciants,
PuntTortí, Terra de Tupinots, Jaume Miravet,
Agrupació Sardanista, Coral Cants i Rialles,
Abaraka Bake, Neus Abella, Oriol Riera, Associació
de Bàsquet, Joan Aragó, Escuderia Osona, Club
Esportiu Vilatorta, Santi Casademunt, Club de
Patinatge Artístic, Llar d’infants municipal Patuleia,
AMPA Bellpuig, Escola Bellpuig, Col·legi el Roser,
M. Dolors Farrés, Dolors Marsal, Muntsa Parés,
Joan Anton Mencos, Jordi CamposRoser Godayol,
Èrica Gilabert, Nil Puigivila, Pastisseria Crossandra,
l’equip de govern municipal i les firmes comercials
i particulars anunciants.
DATA DE TANCAMENT DEL PROPER NÚMERO 78
(edició Festa Major): 1 de juny de 2017.
Podeu enviar les vostres col·laboracions a:
revistavilatorta@gmail.com

75

Núm. 77
Any XXVI - IV època
Pasqua 2017

EN AQUEST NÚMERO
DESTAQUEM:
Aprovat el Pla d’Actuació Municipal
Ca l’Anglada obre les seves portes el diumenge de Pasqua
Nova megafonia i il·luminació al pavelló municipal
Digitalitzats els llibres d’actes de l’Ajuntament
En Manel Balasch i la cobla-orquestra “Renaixensa”
En Quimet Font i els arbres genealògics
Entrevista a Núria May
10 anys de la nova escola Bellpuig
Presentació de la novel·la “El Càstig”
És Pasqua! arriben les Caramelles del Roser i l’Aplec Caramellaire

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

