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M'empenyen amb força!
Fa un parell de números vaig encetar una nova etapa amb
un canvi d’imatge i, sobretot, amb molta il·lusió, com la
que m'encomanen l'Amy von Arend, la Meritxell Vilamala
i en Carles Fiter, que són tres “pseudoperiodistes” que
creuen que jo -la revista Vilatorta- estic molt vinculada a
la informació institucional. Per això han decidit col·laborar
i intentar ser la veu del poble. Han començat amb noves
seccions com Poble Opina, Personatges, Vilatortins en
xarxa i notícies vàries. Volen fer-me la revista de Sant Julià
de Vilatorta i Vilalleons i demanen la vostra col·laboració,
aportant propostes i notícies a través del correu revistavilatorta@gmail.com.
II·lusió que m’encomana la Gemma Uribe que és la
il·lustradora i grafista que ens presenta “en Vilatortí”, un
personatge nascut espontàniament del seu imaginari i
que en cada número podrem compartir-hi algunes vivències.
Il·lusió que m'encomana l'Anna Erra i la Montserrat
Bartolí que són dues joves dissenyadores autores d'aquesta portada tan inovadora que combina tradició i
modernitat. Aquí m'aturo un moment per dir-vos que a
partir d'aquest número ofereixo la meva portada als joves
dissenyadors i dissenyadores del poble per a que mostrin
el seu talent i vegin publicada la seva obra.
Il·lusió que m'encomana en Xevi Pona que domina l'art
de la fotografia i la imatge i que és un gran col·laborador.
Els seus treballs il·lustren calendaris, revistes, programes,
etc. i que, des de fa temps, ens deixa testimoni fotogràfic
dels esdeveniments socials més importants del poble.
Il·lusió que m'encomana en Francesc Orenes, responsable de l'Arxiu Històric Municipal, i que els seus articles
són una lliçó interessant d'art i d’història local.
Il·lusió que m'encomana l'Elisenda Guàrdia, que és una
jove escriptora vilatortina amb un futur literari brillant.
Il·lusió que m'encomanen la Marta Borrós, la Dolors
Blanch, l'Anton Carrera, en Lluís Solanes, la Concep Tort,
les entitats, les escoles, els col·laboradors habituals, els
puntuals...
És la vostra tasca desinteressada, però valuosíssima,
la que em dóna sentit.
Moltes gràcies a tots!
Vilatorta, la revista

especial caramelles

Caramelles del Roser
Pasqua Florida
Diumenge, 8 d'abril
Com cada any -des de
1590- en arribar Pasqua
Florida, els Caramellaires del
Roser farem el passeig musical pels carrers de Sant Julià
portant-vos la nostra salutació de primavera.
Com ja és habitual, el cant
pausat dels Goigs del Roser,
que és el que ens dóna sentit
i ens connecta amb una tradició de més de quatre
segles, alternarà amb una
peça de rigorosa estrena: la
composició “Cançó del terrissaire” amb text d'Anton
Carrera i música de Santi
Riera.
La cantada d'enguany la
volem dedicar al company de
tota la vida Àngel Godayol i
Salvans que ens va deixar el
novembre de l'any passat.
Així doncs, els Caramellaires del Roser sortirem a
les nou del matí i, amb un
horari aproximat, seguirem
l'itinerari següent pels carrers
del nucli antic de la població:

De 9.00 a 10.00 h: pl. de l'Ajuntament - c. de la Mercè
pl. de Francesc Macià - c. de n'Anna Xica
c. del Montseny - pl. Major
De 10.00 a 11.00 h: c. del Rector Roca - c. de la Font
c. de Sant Jordi - c. del Centre
c. de Romagats - c. de Matagalls
c. de Puig-l’agulla
De 11.00 a 12.00 h: av. de Montserrat - c. de l’Albereda
c. de Núria - c. de Vilallonga
c. de Sant Roc
A les 12.45 h: Cantada a l'església parroquial
De 13.00 a 14.00 h: c. de l'Església i cantada final a la
pl. de l'Ajuntament
Bona Pasqua!
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Cançó del terrissaire
Estrenada per les Caramelles del Roser
la diada de Pasqua de 2012

Terrissaire
terrisser
fas la flaire
del terrer.
Indrets trobats en època ancestral
aporten una terra generosa
que amb l'aigua de les deus d'aquest rodal
es pot haver l'argila més pastosa.
Terrissaire
terrisser
fas la flaire
del terrer.
Quan unes mans d'artífex amanyaguen
el tou rodó de fang que giravolta,
sorgeixen unes formes que s'amaguen
endins d'una altra forma desimbolta.
Una gerra
de la terra
on vam néixer
amb la mel
de l'anhel
que ens féu créixer.
Terrissaire
terrisser
fas la flaire
del terrer.

Us proposem tres preguntes
relacionades amb les Caramelles del Roser. Si les responeu correctament podreu guanyar una mona de Pasqua.
1. De quin any data la Confraria del Roser?
2. Quantes estrofes tenen els Goigs del Roser
que canten els nostres caramellaires?
3. Qui és l'autor de l'escultura del monument a
les Caramelles del Roser?
Entre tots els encertants se sortejarà una mona
de Pasqua per gentilesa de Pastisseria Crossandra.
Podeu deixar la resposta a la bústia de
l'Ajuntament, fins a les 12 del migdia del dijous 5
d'abril. (Si no voleu retallar la revista podeu fer-ne
una fotocòpia o apuntar les dades en un full a part).
El sorteig es farà el matí del diumenge de
Pasqua Florida -dia 8 d'abril-

Solucions del número passat

Els càntirs amb les olles ben posades,
tupins, ansats, cassoles de grandària...
La cuita de les peces enfornades
els dóna la fermesa necessària.
Del passat
n'ha quedat
la terrissa
trencadissa
que perdura
de tan pura.
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Concurs
Què saps de
les Caramelles
del Roser?

1. Santa Eugènia de Berga, Calldetenes, Folgueroles, Viladrau, Taradell i Sant Sadurní d'Osormort.
2. El cim de Sant Llorenç, amb 856 metres.
3. 16 km2.
Hi van participar 20 persones i el guanyador del tortell de Reis va ser Àngel Cortina Illamola. Felicitats!

Butlleta per a participar al concurs

Una gerra
de la terra
on vam néixer
amb la mel
de l'anhel
que ens féu créixer.

“Què saps de les Caramelles del Roser?”
Respostes:

Terrissaire
terrisser
fas la flaire
del terrer.

Dades del concursant:

1.

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

2.

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

3.

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

Nom i cognoms

……………………………………………………………………

Edat……………… Telèfon

Música: Santi Riera
Lletra: Anton Carrera

Adreça

……………………………………………………………

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

Secció on la gent del poble respon a una qüestió que es planteja. Avui preguntem:

- Per què creieu que no hi ha dones a les Caramelles del Roser?
- N'hi hauria d'haver?

Josep Solà. 85 anys
Ramona Gasset. 82 anys
- Els organitzadors no es
deuen haver preocupat perquè hi hagi senyores. Les
coses han canviat molt; ara,
les dones són llançades i
tenen més empenta, abans no
era així.
- Sí que n'hi hauria d'haver:
veus d'homes i dones farien
un contrast molt maco. Seria
molt agradable per tothom,
perquè sempre els mateixos
cantaires, fins i tot es fan una
mica antics.

Alfons Jiménez. 33 anys
- És una tradició que va sorgir
fa 400 anys i en aquell moment vivíem en un món més
masclista que l'actual, que ja
ho és prou.
- Sí, per descomptat. Si les
dones volen participar-hi, han
de ser-hi.

Cristina Suñén. 22 anys
- Crec que no n'hi ha perquè
mai n'hi ha hagut. És una tradició de molts anys d'història i
suposo que fins ara ningú s'ha
plantejat d'incorporar-n'hi.
- Si la gent del poble realment
estigués disposada a fer-ho i
hi hagués dones amb ganes
d'entrar-hi, seria perfecte. Només s'hauria de modificar la
tradició i la presentació.

Anna Corderroura. 44 anys
- Crec que no n'hi ha perquè,
com que van començar els
homes, a les dones els hi
costa molt entrar-hi. És una
cosa que sempre han fet ells,
una mica com el futbol d'alt
elit: tot són homes.
- Sí, per nosaltres seria important. Així tindríem un grup
mixte.

Josep Maria Vilamala.
67 anys
- No hi ha dones perquè és
una confraria, una tradició de
420 anys en què només hi ha
hagut homes.
- A mi les dones sempre
m'han agradat molt, però si és
una confraria i diuen que és
cosa d'homes, no seré jo qui
trenqui un anell a favor de les
senyores.

Marc Bassols. 40 anys
- No sé perquè no hi ha
dones. No m'entra al cap,
però suposo que és perquè
no els hi deixen, perquè els
estatuts del grup caramellaire
no ho permeten.
- Sí que n'hi hauria d'haver,
perquè si ho volen i saben
cantar, no hi ha d'haver cap
diferència pel fet de ser home
o dona.

especial caramelles

El poble opina
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ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

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

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

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

www: info@savvilaro.com

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

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

BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

•
•
•
•

Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

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

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

TREBALLS DE FUSTERIA

PERE SALA
Tel. 667 43 13 07
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Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA

SERRALLERIA
MECÀNICA
JOAN TORRENTS

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

L'any 1977, per iniciativa de Josep Verdaguer,
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb la
col·laboració de les Caramelles del Roser, organitzava el primer Concurs de Caramelles, concurs que
s'ha anat celebrant cada any la capvuitada de
Pasqua Florida. Les primeres edicions eren seguides
amb gran interès i una gran participació fins a convertir-se en un clàssic. A partir de la trentena edició
passà a convertir-se en trobada de caramelles de
lliure inscripció. Durant aquests 35 anys la nostra
societat ha viscut canvis de tota mena i l'esperit
caramellaire no n'ha estat aliè. Aquestes circumstàncies ens obliguen a replantejar el model de trobada
per donar-li una nova dimensió, amb menys colles
però amb una presència i participació més activa,
fent cantades pel nucli antic i a la plaça Major, acabant amb un dinar de germanor.
S'han escollit quatre colles a més de les
Caramelles del Roser i la coral Cants i Rialles. Per
fer-ne la selecció s'ha seguit el criteri d'historicitat de
les colles envers el concurs i la representació territorial. Així doncs, en l’Aplec d'enguany hi participaran
la Veu de Voltregà (guanyadora de la primera edició
del concurs), la Colla de Caramelles de Sant Climent
de Llobregat, l'Alzinar de Masquefa i una quarta colla
per confirmar.

casa de la vila

Aplec caramellaire
Un nou format per la
trobada de caramelles

APLEC CARAMELLAIRE
15 d’abril de 2012
De 9 a 10 del matí, a la plaça de
l'Ajuntament: Trobada de les colles, i
xocolatada amb coca i vi dolç.
A 2/4 d'11 del matí, Tomb caramellaire
pel carrers del nucli antic cantant els
Goigs del Roser i cantada de caramelles de les colles convidades en els
següents llocs: davant el monument a
les Caramelles, cruïlla St. Roc/Bames,
plaça de Catalunya/c.Núria i plaça de
l'Església.
A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça Major:
Actuació de totes les colles (interpretaran quatre o cinc peces cadascuna).
A les 2 del migdia, Dinar de germanor,
seguit d'un sobretaula amb actuacions improvisades.
A les 5 de la tarda, Cant dels adéus.

Conferència divulgativa sobre les sirenes
Un dels actes que configuraran
la vigília de Sant Jordi serà l’audiovisual “Sirenes: de la mitologia a l’actualitat” a càrrec de
Joan Vilardell, estudiós de l’an-

tiguitat clàssica, versat en
mitologia, que ha dedicat quatre anys en l’estudi, investigació
i recerca documental i iconografia de les sirenes. Aquesta

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

conferència divulgativa i pedagògica, molt interessant i per a
tots els públics, es farà el diumenge 22 d’abril a les 7 de la
tarda, al Saló Catalunya.

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

7

casa de la vila

Inauguració de la ruta de l'Aeròdrom
La Ruta de l'Aeròdrom de Vilatorta s'inaugurarà el segon cap de setmana del proper
mes de juny. En aquests moments els tres
ajuntaments implicats -Santa Eugènia,
Calldetenes i Sant Julià- i el Consell
Comarcal estan ultimant el programa d'actes i activitats a realitzar. Podem avançar
que, entre d'altres, es farà un acte protocolari -en el que hi assistiran membres de
l'Associació d'Aviadors de la República; els
propietaris de les finques per les quals passa
la ruta; la Direcció General de Memòria i Pau,
autoritats del Consell Comarcal i representants dels tres ajuntaments-, una caminada
guiada per tot l'itinerari i una conferència
sobre l'Aeròdrom de Vilatorta. Aquests actes
es repartiran entre els tres municipis.

Recollida de residus
Us tornem a recordar el
calendari de la recollida de
residus, fent més èmfasi en la
recollida del verd, andròmines
i deixalleria mòbil, per tal que
tots traguem les deixalles el
dia que toca.
Deixalleria mòbil
Hi pots llençar: restes d'oli de
cuinar (que s'hagi recollit prèviament en una garrafa o
ampolla de plàstic), bombetes,
piles, aparells electrònics petits, CD's, i altres residus que
no saps on llençar-los. La deixalleria mòbil s'instal·la a l'aparcament de la zona de la llar
d'infants Patuleia (el Perer).

Andròmines
Es poden deixar a la porta de
casa: mobles vells, fustes,
electrodomèstics, matalassos... S'ha de trucar a l'Ajuntament per apuntar-se a la
llista de recollides mensual.
Demanem als veïns que
esperin a desfer-se d'aquestes andròmines el dia
del mes que toca la recollida.
En el cas que es tingui
algun objecte molt voluminós, entre els dies de recollida, es pot demanar a
l'Ajuntament per deixar-lo en
un espai habilitat per aquesta funció.

Residu verd
Es poden deixar, a la porta de
casa, les restes de jardí com
ara les fulles, la gespa... en un
cubell, i les branques d’esporga lligades en feixos petits
que es puguin traslladar fàcilment. No hi deixeu bosses de
plàstic.
També us informem, que
tenim una trituradora que està
a disposició de les persones
que facin el compostatge
casolà, per tal d'esmicolar
restes de poda (branques)
que també us poden servir
per fer compostatge. S'ha de
demanar a l'Ajuntament, o trucant al telèfon 93 812 21 79.

Calendari de recollida de residus a partir del gener de 2012
Residu verd
Andròmines

1r dilluns de mes fins a l’abril. (A partir del maig, 1 cop per setmana)
3r dimarts de mes (nou horari) trucar Ajuntament per sol.licitar recollida

Deixalleria mòbil 2n cap de setmana del mes (div. de 9 - 13h i de 15 - 18h i diss. de 9 a 13h)
Vidre

Cada quatre setmanes, al matí
Dilluns

Orgànica

matí

Multiproducte
RSU/Rebuig
8

Dimarts

Dimecres
matí

matí
nit

Dijous

Divendres
matí
matí

nit

nit

A finals de l'any passat es va acordar iniciar un
procediment obert per a la contractació del
gimnàs del pavelló perquè el contracte feia
mesos que s'havia resolt. Amb la nova concessió es pretenia que el servei no fos tant deficitari per l'Ajuntament i potenciar una inversió en
la maquinària, de manera que augmentés la
qualitat del servei que es presta als socis del
gimnàs diàriament. A més, era condició explícita mantenir les actuals quotes dels socis del
gimnàs, que s'han mantingut invariables.
En aquest procediment obert es convidà
especialment a l'anterior concessionari, l'em-

presa Nino Gym, perquè també presentés proposta, fet que finalment el fins aleshores concessionari del gimnàs municipal va rebutjar. En
tot cas, des d'aquestes línies volem agrair a
l'empresa Nino Gym el servei prestat en els darrers anys al gimnàs municipal
Durant el termini de licitació es van interessar vàries empreses, però finalment només es
van presentar dues propostes, les quals admetien les condicions mínimes del concurs, i fins i
tot proposaven millores. Després de l'informe
tècnic perceptiu, la mesa de contractació elevà
al Ple que la millor oferta era la presentada per
Pau Riba i Farrés, a qui finalment s'adjudicà la
concessió del gimnàs. Així doncs, el gimnàs del
pavelló esportiu municipal va encetar una nova
etapa el passat 16 de març, amb Pau Riba al
capdavant (vegeu entrevista en aquest mateix
número de Vilatorta). El Fitpauness ha obert al
públic les seves instal·lacions amb maquinària
nova d'última generació, programes individualitzats i classes dirigides adaptades a tots els
nivells. Informació del gimnàs:
www.facebook.com/fitpauness
fitpauness@live.com
Telèfon 670.28.33.97.

casa de la vila

Pau Riba, concessionari del gimnàs del pavelló

Col·loqui sobre drogues i esport,
amb la presència de Carles Rexach
El passat 16 de desembre de
2011 es va organitzar un
cololoqui sobre drogues i
esport, adreçat especialment
a la gent més jove de Sant
Julià, amb uns convidats
d'honor. Sota el títol de “Pensa-t'ho bé, juga net”, hi van
intervenir els exjugadors professionals del FC Barcelona

Carles Rexach i Julio Alberto, i
l'especialista en drogues Jordi
Bernabeu.
La xerrada va comptar amb
un públic expectant, que s'emocionà davant el relat directe dels problemes que suposa
la droga explicat per persones
que han patit addicció a substàncies. La sala de conferèn-

cies del pavelló poliesportiu
s'omplí completament.
Aquesta iniciativa de la regidoria d'esports pretén que
tingui continuïtat, ja que s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de Sant Julià d'incidir
en el camp de la prevenció i
de la promoció de la salut,
mitjançant tallers i activitats.

Tardes de cinema
amb èxit
Un promig de 120 persones per sessió assistiren al cicle “Tardes de cinema” al Saló
Catalunya, que es va fer durant els quatre diumenges del passat mes de febrer. Es projectaren les pel·lícules: “Floquet de neu”, “La gran
aventura del dofí Winter”, “Vicky el viking i el
martell de Thor” i “Les aventures de Tintín, el
secret de l'unicorn”, totes en versió catalana.

En Vicenç Godayol projectista
de cine amb la màquina “Ossa”

9

casa de la vila
10

L'Ajuntament aprova una
bonificació del 3,2% de l'IBI
El Ple extraordinari del dia 16 de febrer de
2012 de l'Ajuntament de Sant Julià va
aprovar una bonificació del 3,2% de la
quota de l'impost sobre béns immobles
(IBI) pels veïns del nostre poble que en
domiciliïn el rebut.
Aquesta decisió va ser presa davant
l'augment del 10% que experimentarà
aquest impost a causa del Reial Decret
Llei 20/2011 aprovat pel Govern Espanyol,
i que s'havia de sumar a l'increment del
3,2% que ja hi havia previst en les ordenances aprovades per l'Ajuntament el
passat mes de novembre. Aquest increment equivalia a l'Índex de Preus de
Consum (IPC) de setembre a setembre, i
responia a la necessitat d'un ajustament
pressupostari donada la davallada de
transferències d'altres administracions en
el pressupost municipal.
Aquesta bonificació pretén evitar la
suma d'aquests dos increments, que
hagués significat un augment del 13,2%
de l'IBI. I és que en el moment de
l'aprovació de les ordenances fiscals del
municipi no es coneixia el contingut
d'aquest Reial Decret, que fou aprovat el
30 de desembre de 2011 sense debat
previ, i que significa una clara ingerència
de l'Estat en les competències locals,
contravenint la pròpia Llei d'Hisendes
Locals.
Aquesta bonificació del 3,2% aprovada
per l'Ajuntament s'aplicarà de forma
automàtica a tots aquells veïns que tinguin
domiciliat el rebut de l'IBI (cadastre o contribució urbana).
Si no teniu domiciliat el rebut ho podeu
fer abans del dia 20 de maig, presencialment a l'oficina de l'ORGT a Vic (Edifici el
Sucre), telefònicament al t. 902 123 623 o
bé a la pàgina web www.orgt.diba.cat. En
aquest cas heu de seleccionar primer el
nom del municipi: “Sant Julià de Vilatorta”.
A continuació feu clic sobre la pestanya
superior: “Tràmits i sol.licituds”, on
després cal seleccionar l'opció “Domiciliar
un tribut sense l'avís de pagament”.
Només us faltarà omplir el formulari que
us apareixerà si seguiu aquests passos.
Per a qualsevol dubte adreceu-vos a
les oficines municipals, tel. 938 122 179, o
bé a st.juliav@diba.cat.

Reial Decret-llei 20/2011:
aclariments que generen confusió
El coeficient que multiplica el valor cadastral i
que fixa, per tant, l'import del rebut de l'Impost de
Béns Immobles (IBI) és una competència exclusiva dels Ajuntaments i mai, l'Estat Espanyol,
durant la democràcia, l'havia modificat. Això va
canviar sobtadament amb l'aprovació del Reial
Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, que no
va tenir en consideració el fet que moltes corporacions locals ja tenien aprovat el tipus de l'IBI per
al 2012 en les seves ordenances.
A més, el contingut del Reial Decret era
enrevessat i podia donar peu a diverses interpretacions. Tot i la queixa de molts Ajuntaments,
fins al 20 de febrer no hi va haver un pronunciament públic i explícit del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques sobre els criteris
d'aplicació de l'article 8 del Reial Decret-llei.
Aquest pronunciament es va fer en forma d'una
nota titulada “Artículo 8 del Real Decreto Ley
20/2011, de 30 de diciembre. Criterios de aplicación” que, segons es pot llegir a la seva
capçalera, va ser emesa pel mateix “Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas”.
La nota, més que clarificar la situació, va contribuir a generar més confusió. Deia que “sería
recomendable” que s'evités “la acumulación de
incrementos” en l'IBI, recomanació senzillament
contradictòria amb el propi Reial Decret-llei.
El batibull que això produí en les administracions locals devia portar al Ministerio a difondre
el mateix document, sense modificar-ne la data,
amb l'afegit d'una nota a peu de pàgina que, en
referència a l'apartat 9, indica el següent: “La
recomendación formulada en este apartado
exclusivamente debe entenderse referida, en el
contexto normativo actual, al ejercicio 2013“.
Aquesta precisió posa de manifest que fins al
cap de gairebé dos mesos de l'aprovació del RDllei, el mateix Govern que l'ha impulsat no ha
tingut un criteri ben definit sobre quina ha de ser
la seva aplicació.
I és que en temps de crisi econòmica com
l'actual, el pitjor que pot fer el govern espanyol és
no tenir les idees clares.

Sant Jordi 2012
Diumenge 22 d’abril
Activitats de la vigília
del Patró de Catalunya
Al matí
Caminada i acte independentista
a Sant Llorenç

casa de la vila

Arranjament de voreres
amb un pla d'ocupació

(organitza Terra de Tupinots)

A 2/4 de 5 de la tarda
a la plaça de Catalunya
Tarda de Gegants
Presentació dels gegants
restaurats i dels nous gegantons

L'Ajuntament ha posat en marxa un pla d'ocupació
gràcies al qual pot destinar un treballador a feines de
manteniment de carrers i, especialment, a l'arranjament de voreres. El treballador és un ajudant de la
brigada municipal i fa 32 hores setmanals fins al mes
de juliol. Aquesta convocatòria, fixada per la
Generalitat de Catalunya, anava adreçada exclusivament a treballadors desocupats, inscrits com a
demandants de treball al servei públic d'ocupació,
als quals se'ls hagués exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur o bé un cop se'ls
exhaureixi la mateixa.
Aquest pla d'ocupació està permetent que la
brigada municipal doni un servei encara més ampli i
efectiu. Mostra d'això és que s'està actuant en varis
punts de via pública, segons l'ordre de prioritats
establert per la regidoria d'urbanisme i serveis.

A les 7 de la tarda
al Saló Catalunya
Audiovisual
Conferència divulgativa

“Sirenes:
de la mitologia a l’actualitat”
A càrrec de
Joan Vilardell
estudiós de l’antiguitat clàssica,
versat en la mitologia

Concessió del bar del Casal d'Avis
Per decret de l'alcaldia es va iniciar l'expedient
de licitació del contracte de gestió del servei
del bar restaurant del Casal d'avis, mitjançant
concessió. Es tracta de treure rendiment a unes
instal·lacions de cuina noves i de gran qualitat,
les quals han de permetre de donar un millor
servei a tots els usuaris del Casal “Font
Noguera”. La concessió s'ha resolt per procediment negociat, i finalment ha estat adjudicada
a Encarnació Pou. Estem segurs que traurà el
millor rendiment de les instal·lacions del bar i
que això contribuirà a fer més gran el Casal
d'avis, que cada cop presenta una activitat
diària més important.
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L'Ajuntament
aprova un
pressupost
per aquest
any de
2.747.343 €
Capítol 6
Inversions reals: 10,5%

El Ple de l'Ajuntament del passat 16 de febrer va aprovar, de
manera inicial, el pressupost municipal per aquest any 2012, que
puja a 2.747.343,67 €. Les previsions per enguany vénen marcades per una disminució important de les transferències que
rep l'Ajuntament d'altres administracions, i que ha obligat i
obligarà a una revisió minuciosa de totes les partides de despesa. Es tracta d'un pressupost realista, marcat per la contenció,
que aposta per treure màxim partit de les partides d'ingressos
gràcies a una major eficiència en les partides de despesa. A
banda, totes les aplicacions pressupostàries estan adaptades en
quant a la classificació orgànica a l'estructura de les delegacions
aprovada en el Ple d'organització i funcionament d'aquesta legislatura.
Capítol 9
Passius financers: 5,8%

El pressupost de despeses en percentatges
Capítol 1
Despeses de personal: 31,1%

Capítol 4
Tranferències corrents: 3,3%
Capítol 3
Despeses finceres: 0,3%

Capítol 2
Despeses en béns corrents i serveis: 49,0%
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Pressupost d'ingressos

Pressupost de despeses

Pel que fa al càlcul de
recursos ordinaris s'ha tingut
en compte l'avanç de la liquidació de l'exercici 2011 i
s'hi han aplicat les modificacions aprovades en les ordenances fiscals. Del Capítol 1
destaca l'increment en la previsió de l'IBI a conseqüència
de l'aplicació del Reial Decret
Llei 20/2011 de 30 de desembre (vegeu article en aquesta
mateixa secció de Vilatorta).
En el capítol de transferències corrents s'experimenta
una davallada en els ingressos a conseqüència de les
devolucions que l'Ajuntament
ha de retornar per la participació en els tributs de l'estat
dels exercicis 2008 i 2009.
També per les retallades en
les transferències corrents de
la Generalitat i també per la
reducció de la subvenció del
Consorci Guilleries Savassona
per al manteniment del servei.
En quant a les operacions de
capital s'hi preveu l'obtenció
de recursos per a fer front a
les inversions previstes en el
pressupost de despeses.

Capítol 1. Despeses de
personal: D'acord amb el que
disposa el Reial Decret Llei
20/2011, de 30 de desembre,
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària
i financera per a la correcció
del dèficit públic, l'any 2012
les retribucions del personal al
servei del sector públic no
podran experimentar cap increment respecte les vigents a
31 de desembre de 2011, en
termes d'homogeneïtat per als
dos períodes de comparació.
En aquest capítol, destacar la
incorporació d'un Pla ocupacional concedit per la Generalitat de Catalunya, que es
destina a cobrir una plaça de
peó de brigada. L'import total
del Capítol 1 és de 853.537,23
euros.
Capítol 2. Despeses en
béns corrents i serveis: En
aquest capítol s'hi han previst
els imports destinats a arrendaments, adquisicions de béns no
inventariables, subministraments i contractacions de serveis a empreses. Les aplicacions pressupostàries que

s'han creat de nou, responen a
la nova estructura organitzativa
de les delegacions efectuades.
L'import total del Capítol 2 és
de 1.345.421,80 €.
Capítol 3 i capítol 9. Despeses financeres i passius
financers: En el capítol de despeses financeres s'incrementa
l'aplicació pressupostària per a
fer front a les despeses i comissions que generi la concertació
d'una operació de tresoreria de
185.000€ contractada amb el
Banc Sabadell, i que ha permès
una injecció de liquiditat de les
arques municipals vist el deute
contret per altres administracions. Pel que fa a l'amortització de capital, hi ha una
disminució important en el total
del capítol conseqüència de la
finalització de l'amortització de
capital dels préstecs de la
construcció del pavelló esportiu; per altra banda s'afegeix
la primera anualitat del préstec
concertat l'any passat per la
construcció de l'equipament
socioassistencial. L'import total
del Capítol 3 és de 8.997,65
euros i el del Capítol 9 és de
159.517,31 €

Les inversions reals que l'Ajuntament de Sant Julià preveu per
aquest exercici 2012 són d'aquelles que no es veuen, però
que són ben necessàries. Segurament no pensem en la xarxa
d'aigua que s'amaga darrera el fet d'obrir l'aixeta de casa, o
el sistema de depuració que requereix la nostra piscina
municipal. És obligació de l'Ajuntament el manteniment correcte de les infraestructures de la nostra població, encara que
això suposi, lamentablement, endarrerir altres inversions que
tothom espera veure però que potser no són tant urgents. El
cas de la nostra xarxa d'aigua municipal és paradigmàtic:
requereix unes inversions d'uns 99.770 € la major part de les
quals es destinaran a diferents punts de la xarxa, per tal de
complir amb les mesures requerides per l'Agència de
Protecció de la Salut. Es tracta d'una inversió que no es
veurà, però que reportarà en una major seguretat en la nostra
xarxa municipal d'abastament d'aigua.
Capítol 4. Transferències
corrents: El capítol 4 experimenta un increment important
per complir la vesant econòmica dels convenis signats
amb altres administracions i/o
empreses: destaca la transferència a l'Escola de Música de
Vic, en concepte d'Aula de
música associada; també hi
està prevista la subvenció al
concessionari del servei del
centre de dia, i s'hi afegeix la
subvenció que s'ha d'atorgar
en règim de lliure concurrència
al guanyador de la beca recerca Vilatorta-Vilalleons. Finalment també hi estan incloses
en aquest capítol les transferències a la Diputació per l'import de la part que correspon
a l'ajuntament dels diferents
convenis en l'àmbit de patrimoni cultural, de l'ADF, de redacció de catàleg de camins,

etc. L'import total del Capítol
4 és de 91.026,85 €
Capítol 6. Inversions reals: Per aquest any el pressupost preveu tres actuacions
de reposició d'inversions existents. D'entrada, l'arranjament
de la plaça Montseny i altres
vials, una actuació valorada
en 89.072,83 € i inclosa ja en
el Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC) 2012.
D'altra banda la remodelació
de la sala tècnica de les
piscines municipals, i la substitució de la major part del
sistema de tractament de
l'aigua, valorada en 100.000 €.
I, finalment, l'adequació de les
instal·lacions de la xarxa
d'aigua segons l'informe de
l'Agència de protecció de la
salut, valorada en 99.770 €.
L'import total del Capítol 6 és
de 288.842,83 €.

Adjudicació de quatre pisos
de protecció oficial
El passat divendres dia 24 de febrer es van adjudicar quatre
nous habitatges de protecció oficial. Amb això quedaran ocupats gairebé tots els pisos de la promoció d'el Perer. En l'acte
de lliurament de les claus i de la documentació hi va assistir la
regidora de Benestar Social Trini Subirana i de Marc Romeu, cap
de l'àrea de proximitat de l'Agència de l'Habitatge.

377 subscriptors
ja reben
Infovilatorta.cat

Infovilatorta.cat, el butlletí digital de l'Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta, que té una
periodicitat quinzenal, compta actualment amb 377 subscriptors i des del 21 de novembre del 2011 s’han publicat 14 números.
El butlletí compta amb
informació municipal, agenda
d'actes, notícies, activitats,
campanyes, convocatòries,
concursos de contractació,
etc. Infovilatorta.cat és una
eina de comunicació directa i
immediata entre l'Ajuntament
a les llars vilatortines.
Per poder rebre el butlletí al
vostre
correu
electrònic
podeu entrar a la web
www.infovilatorta.cat i deixarhi les vostres dades, o omplir
una butlleta que trobareu a la
recepció de les oficines municipals. La subscripció és gratuïta.

casa de la vila

Inversions necessàries,
però que no es veuen
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Casal/camp de treball
La carretera de
L'Ajuntament de Sant Julià juntament amb la
Vilalleons afectada
Fundació Catalana de l'Esplai està organitzant
casal/camp de treball a Sant Julià de
per les obres de l'Eix unVilatorta
adreçat a joves d'entre 13 i 16 anys.

Des del passat 19 de març i a causa de les
obres de desdoblamentde la C-25 (Eix
Transversal), la carretera de Vilalleons s'ha
vista afectada al seu pas entre el Casal i La
Riereta. El motiu n'és la construcció del nou
fals túnel i la previsió és que aquesta afectació
duri uns 7 mesos aproximadament. L'afectació
recau en un tram del km 1.9 de la carretera BV5202 on el trànsit es desvia per una variant
provisional que passa per sobre el nou fals
túnel. Per a més informació o per a qualsevol
incidència adreceu-vos a l'Ajuntament al telèfon 93 812 21 79 o al correu electrònic:
st.juliav@diba.cat

Horari de SOREA

L'activitat es durà a terme del 9 al 27 de juliol
en horari de 9 del matí a 5 de la tarda. El projecte té com a objectiu generar un banc d'activitats d'estiu per joves de cara a omplir el buit
existent d'activitats adreçades a aquest
col.lectiu. Aquest camp de treball es basa en la
realització de tasques per tal de contribuir a la
recuperació d'entorns naturals com el del
Castell de Bellpuig o la Font de la Riera que es
complementaran amb diverses activitats (sortides a la piscina, tallers, rutes amb bivac, etc).
El preu és orientatiu i va en funció del nombre
de participants i s'estima que costarà uns
200€. Si esteu interessats en participar-hi, cal
que ho comuniqueu sense cap compromís
enviant un correu amb el vostre nom i telèfon a
pj.vilatorta@diba.cat

Xerrada sobre el consum
d’alcohol en adolescents
La regidoria de joventut organitza una xerrada
informativa dirigida als pares i mares sobre la
prevenció del consum d’alcohol en adolescents, que es farà el dijous dia 19 d’abril a les
7 de la tarda a l’Aula de Cultura.

En el passat número de la revista Vilatorta hi
havia un error en el nou horari d’atenció al
públic de l’empresa encarregada del servei
municipal d’aigua -SOREA-. L’horari correcte
és el següent: els dijous de 2/4 d’1 a 2/4 de 3.

Moviment demogràfic
Entre l’1 de desembre de 2011
i el 22 de març de 2012
Naixements
Aina Barranco Mas
Aleix Boixeda Bruguera
Gal·la Rosell Gubern
Pol Fernández Costa
Roger Vilalta Marcé
Mohamed-Amin Achalhi
Gil Mateu Casadesús
Iris Vallortigara Aguilar
Informació facilitada/autoritzada
per les pròpies famílies
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04/01/2012
15/01/2012
29/01/2012
23/02/2012
16/03/2012
17/03/2012
19/03/2012
20/03/2012

Altes padró: 65
Baixes padró: 69
Naixements: 8
Defuncions:
9
Habitants a 22/03/2012: 3.054
(1.499 homes i 1.555 dones)
Defuncions
Dolors Gelabert Montmany
Flora González González
Joaquima Morera Ripoll
Josep Company Vilar
Josep Masnou Bou
Joan Fiter Rodríguez
Juana Monblán García
Maria Miralpeix Sala
Carme Gibert Soler
Informació facilitada per l’empresa
“ATF fill de J. Cuberta, SA”

17/12/2011
19/12/2011
28/12/2011
01/01/2012
01/03/2012
02/03/2012
04/03/2012
08/03/2012
18/03/2012

Caminada
de les
Guilleries

poble

Resultats del
30è Concurs de
pessebres casolans

La 29a edició de la
Caminada Popular de
les Guilleries es farà el
proper diumenge 13
de maig. En aquests
moments s’està dissenyant l’itinerari amb
la disposició dels
punts de control i avituallament i l’organització logística. Podem
avançar que la caminada passarà per la
Font de la RIera,
Romagats, Torrents,
l’Espluga, Collpedrís,
Sant Llorenç, Coll
Llovera i Can Garbells.

En l'edició del Concurs de pessebres casolans
que es va fer les passades festes nadalenques
hi van participar les següents famílies: Marina i
Julià Folgaroles; Laura, Marc i Iris Pedrosa;
família Wennberg; Albert Torrents i Cristina
Hernández; Duna i Jana Serrat; Jacint Dodas;
Rosa Peris; família Rodríguez Font; Sara i
Maria Martori. La guanyadora del premi de
pessebre tradicional va ser la família Pedrosa i
del premi de pessebre original, la família
Wennberg. Felicitats a tots els participants i
l'enhorabona als guanyadors!

Assemblea de
l’Associació Familiar de
Sant Julià de Vilatorta
Data: 15 de juny
Hora:
20:00 en primera convocatoria
20:30 en segona convocatoria
Lloc: Aula de Cultura

Sardinada del dimecres de cendra
Una nova iniciativa s'ha sumat enguany al cicle
del Carnestoltes: “l'enterro de la sardina”. La
commemoració d'aquesta efemèride va consistir en una sardinada popular que es va fer el
dia 22 de febrer a la plaça de Catalunya. Pel
preu de dos euros s'oferien dues sardines,
dues llesques de pa torrat i un vas de cervesa.
El nombrós públic que s'hi va congregar van
consumir 20 quilos de sardines a la brasa i 15
quilos de pa. El mateix dia va arribar la vella
quaresma per fer-hi una estada de set setmanes. Diu que se'n va el proper dia 6 d'abril
(divendres sant) i que fins l'any que ve no tornarà. Ella mateixa!
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La font de la Riera torna a rajar
Bones notícies: la Font de la
Riera comença a prendre
forma. De fet, el que és la font
pròpiament dita, ja està construïda, i el que és més important: ja raja. Ara només queda
arreglar l'entorn.
Aquest espai natural va quedar molt malmès quan es va fer
l'eix transversal i un viaducte es
va fer passar per sobre la font.
Ara s'hi ha fet passar un segon
pont i el desastre ha empitjorat.
Calia desmuntar la font i traslladar-la de lloc, però el problema
era on posar-la. Actualment no
només es pateix un impacte
visual, també hi ha el sonor
(recordeu que entre el cant dels
ocells es va sentint el cloc-cloc
dels vehicles per sobre el pont).
Per no veure el formigó i no
sentir els cotxes calia marxar
molt lluny, gairebé a tocar del
camí d'accés a la font. Per altra
banda, ens allunyàvem de la
bassa. I és clar, hi ha tantes opinions sobre on es podia situar la
font com persones opinant.
Finalment es va decidir posar-la
on s'ha posat, amb el criteri que
la font, la bassa, la taula i els
arbres que l'envoltaven (alguns
molt grans) formen un conjunt

que no es podia separar.
En el moment de fer aquest
article la font ja raja i s'ha
posat la taula que hi havia
abans, amb el permís dels
propietaris de Cànoves. Ara
queda acabar d'arreglar la
bassa i regenerar l'entorn, que
vol dir fer moviments de terres
per eliminar l'accés en vehicle
a la font, disminuir l'impacte
visual dels pilars del pont, i
deixar els terrenys superiors
amb una traça irregular. I naturalment, quan es regeneri la
vegetació tot canviarà força, i
aviat hi podrem anar a descansar i refrescar-nos després
d'una caminada. Però haurem

de tenir una mica de paciència,
l'empresa constructora de l'Eix
no podrà executar aquesta
segona fase fins d'aquí a uns
mesos, i haurem d'esperar
encara una mica més perquè la
vegetació es refaci.
Tornem a agrair la col·laboració d'en Joan Morera pel disseny de la font i de tots aquells
que han donat el seu parer de
com es podria fer la restauració d'aquest paratge. I esperem comptar amb la vostra
col·laboració el dia que us proposem anar tots junts a fer una
bona neteja dels voltants de la
font, per poder-hi fer una bona
inauguració posteriorment.

La Columna dels Terrissers a la Gleva
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El passat dissabte 4 de febrer un petit grup de
vilatortins van formar part de la Columna dels
Terrissers que va participar en els actes de commemoració dels Fets de la Gleva. En aquesta ocasió la portadora del penó va ser la Cristina Suñén.
Aquesta commemoració recorda la tràgica fi d'un
escamot de 120 soldats austriacistes que van ser
assassinats a l'entorn del santuari de La Gleva el
febrer de 1714 quan intentaven dificultar l'arribada de provisions a les tropes borbòniques que
assetjaven Barcelona.
Tot i les baixes temperatures, unes tres mil persones van participar dels actes al llarg de tot el
dia i la marxa de torxes va ser especialment multitudinària. L'esdeveniment més esperat va ser el
rècord mundial de salves amb armes de foc, disparades pels Miquelets i diverses colles de trabucaires de Catalunya, amb un total de 210 trets.

El penó de la Columna dels Terrissers
i la penonaire Cristina Suñén

poble

Donsami
magradat
presenta
l’obra:
“Teatre
Comercial”
Donsami magradat, presentarà l’obra “Teatre Comercial”
el proper dissabte 14 d’abril a
2/4 de 10 de la nit al Saló
Catalunya. El preu de l’entrada és de 8 euros.
“Teatre Comercial”, uneix
novament els dos membres
fundadors de la companyia
Donsami magradat, amb la
finalitat de retrobar els seus
orígens: la creació i l’humor.
Dalt de l’escenari un parell
que no callen van desgranant
amb tot detall les absurditats
més quotidianes.
“Teatre Comercial” és un
monòleg a dues veus. Un diàleg per a sords. Un viatge amb
dos guies d’excepció; capaços de treure humor de sota
les pedres.

Dissabte 14 d’abril
a 2/4 de 10 de la nit
al Saló Catalunya

donsami magradat
presenta:

Teatre
Comercial
Preu de l’entrada: 8 euros
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
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PERRUQUERIA
MONTSE
i CM ESTILISTES
Demana informació dels

CM REGALS

Carrer de Núria, 8 - 93 812 20 82
08500 SANT JULIÀ DE VILATORTA
Carrer Sant Just, 2 C - 93 885 05 60
08500 VIC

SAM

Muntador de prefabricats d’interior
Falsos sostres, envans, prefabricats de
cartró-guix, aïllaments tècnics i acústics.
Tel. 636 671 877
Fax 93 812 24 97
samgomezlopez@hotmail.com
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Doncs sí, sí, sí, ha tancat, la Drogueria, ha tancat.
Semblava que no perquè s'anava allargant, allargant,
però al final ha passat.
Hem perdut la que sempre serà la “Carme de la
Drogueria”, ningú com ella per endevinar la talla d'unes calcetes o calçotets, si feia el cas que el despistat client o clienta no tenia ni idea de quina era.
Explicava com era l'usuari/a i zas! no per art de
màgia, sinó per un bon saber de la teva feina, professionalitat i, perquè no, bon ull quedava solucionat.
A la drogueria, la Carme tant venia un mortífer
mata-rates com un suggerent “Chanel núm. 5”. Una
mica psicòloga i un tros gran de bona persona, quan
anaves allí amoïnada t'escoltava, perquè, escoltava! I
sorties molt més tranquil del que havies entrat.
Quanta paciència Carme amb els neguits de tots els
teus clients, dones o homes, tant li feia.
On anirem ara amb la fulla plena de pugó perquè
ens ho solucionin?
Qui ens portarà l'endemà el que no tens, però que
amb un cop de telèfon a en Verdaguer, vint-i-quatre
hores, i era a la botiga?
Era agradable veure't al matí escombrant i regant
la vorera, mirar dins la botiga i veure't trastejant o atenent un client tot somrient!
Ens hem quedat una mica orfes i haurem d'assumir que la Carme de la Drogueria ja no hi és, que la
botiga ha tancat i una etapa de la vida amb ella se'ns
ha acabat. Ja et trobem a faltar!
Tots els teus clients, homes o dones, t'agraïm les
atencions que durant tants anys ens has dispensat.
Desitgem que la sort que et mereixes t'acompanyi
en la vida que acabes d'encetar, a tu i als teus.
Els teus clients, o sigui, tot el poble

La Carme de la
Drogueria us diu:
fins sempre!
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La Drogueria ha tancat

Han passat 33 anys des del dia en què
vaig començar el meu trajecte laboral
a la Drogueria Verdaguer. El passat 31
de desembre aquest trajecte va arribar
al seu final.
Són molts anys, sense dubte, però
ja se sap: tot té un principi i un final en
aquesta vida i això no podia ser una
excepció.
Hi ha hagut moments de tot tipus i
de tota manera, però ens hem de quedar amb els bons i procurar esborrar
de la memòria els dolents. Era una
“nena” quan vaig començar: sense
experiència de cap tipus. La gent, les
persones, el tracte humà m'han
ensenyat molt, sobretot a escoltar, la
millor forma d'aprendre.
Tant els que heu estat clients i clientes fidels, com els que no ho heu estat
tant, els que heu vingut molt o els que
molt poc, a tots, absolutament a tots,
ha estat un veritable plaer estar al vostre servei i gaudir de la vostra companyia.
Amb el desig que ens anem retrobant pels carrers del nostre estimat
Sant Julià, o a qualsevol altre indret
(que serà símptoma que continuem
fent camí), una abraçada i fins sempre!
Carme Vilamala i Costa
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Associació d'Osona
contra el càncer
de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons
El coixí en forma de cor que veieu a la fotografia és una idea d'una infermera que va
ser operada de càncer de mama. Va comprovar que posant-se aquest coixí a sota
l'aixella li alleujava la tensió del braç i li
reduïa el dolor de les cicatrius.
Si hi ha algú interessat en aquest coixí,
que tingui càncer de mama, es pot posar
en contacte amb la junta de l'Associació de
Sant Julià i Vilalleons i li indicarem el que ha
de fer per tal d'aconseguir-ne un de manera gratuïta.
També aprofitem per anunciar-vos que
Osona contra el càncer, amb la col·laboració de la Fundació Privada Casa Tarradellas,
ha fet possible la donació d'un endoscopi
digital, a l'Hospital General de Vic.
És un aparell molt important per la
detecció precoç del càncer de l'aparell
digestiu (càncer d'estómac i de còlon).
La junta

L’Aula de Música de Sant Julià participa
en la cantata “La rateta”
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Cantata sobre el conte “La rateta que
escombrava l'escaleta”, autor del text,
Joan F. Murillo i autor de la música, Carles
Planas.
Aquesta cantata del músic manlleuenc
Carles Planas no s'ha interpretat mai a la
nostre comarca, per tant, tot i que ja fa
temps que va ser escrita, ho podem considerar una estrena comarcal.
Aquesta cantata serà interpretada per
més d'un centenar de nens i nenes de les
aules associades a l'EMVic de Calldetenes,
Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i
Viladrau. Estarà dirigida per la professora
de cant coral de Folgueroles i Sant Julià,
Mònica Toll i conté, a més de les veus dels
nens i nenes de 6 a 12 anys, l'acompanyament musical de piano, clarinet i violí a
càrrec de professors/ores de les aules i
també hi haurà un narrador que ens anirà
explicant el conte entre cançó i cançó.

El concert es farà el dissabte 2 de juny a les 7 h.
de la tarda a l'Auditori de Calldetenes.

@Vilatortins en xarxa
Un poble que és gran en tots els sentits, ara
també ha de ser-ho a l'univers virtual. Per
això, inaugurem aquesta secció, on recollirem
tota mena de piulades relacionades amb Sant
Julià i Vilalleons, fetes pels seus habitants.
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Anècdota a Shangai

24.1.2012
Esteve Camps _ @estevecamps
Avui pot ser un dia històric (tant de bo). Hem
creat "Sant Julià per la Independència".
#vilatorta #osona
2.2.2012
Marc Figuls Rovira _ @mfiguls
La màquina llevaneus tot just ara arriba a la
carretera de Vilalleons... #vilalleonsexisteix
Hola tupinotes i tupinots,
Avui, a la classe d'informàtica a la British
School of Shanghai (Pudong Campus), classe
de l'Enric, al passar llista, el mestre (britànic) ha
dit el nom de l'Enric i, al veure el segon cognom, li ha preguntat:
• El teu segon cognom és Rubio, com en Ricky
Rubio?
• L'Enric ha contestat que sí i li ha preguntat
que de què coneixia a en Ricky Rubio.
• El mestre respon que el coneixia perquè
havia jugat un torneig de bàsquet contra en
Ricky Rubio quan en Ricky Rubio tenia 14
anys.
• L'Enric li demana que on havia anat a jugar el
torneig.
• El mestre li respon que a Espanya.
• L'Enric li demana que on, exactament.
• El mestre li respon que prop de Barcelona,
però que no recorda el nom del lloc.
• L'Enric li demana si va ser a Sant Julià de
Vilatorta.
• El mestre li diu que no ho sap, però que era
un torneig molt gran, amb molts, molts equips,
i que el nom de la població era molt llarg.
• L'Enric li diu que segur que era Sant Julià de
Vilatorta i que ell és fill del poble.
• El mestre ha al·lucinat (de fet, encara deu
estar al·lucinant, igual que l'Enric), que li va
agradar molt el poble i el torneig. I que li ha fet
moltíssima il·lusió trobar-se amb un alumne de
Sant Julià de Vilatorta.
Ja ho veieu, el món és petit però us puc
assegurar que fa molta, molta gràcia i il·lusió
que algú a qui no coneixies de res i que també
viu a Shanghai, hagi estat a Sant Julià de
Vilatorta.
I tot, gràcies al torneig de bàsquet.
Una abraçada.
Cordialment,
Oriol Tafanell

14.2.2012
Ariadna Filella Roma _ @AriadnaFilella
Sant Valentí no existeix, és el Corte Inglés!
24.2.2012
Motorcom _ @motorcom
Este fin de semana el Rallysprint de Sant
Julià inaugurará la temporada catalana de
rallys. Como ya es habitual…
13.3.2012
Meteovilatorta _ @meteovilatorta
Sabies que la màxima en un mes de març al
nostre observatori de Sant Julià de Vilatorta
va ser de 28,5ºC el 23 de març del 2001?

Llengua - país
Per els castellans que no ens entenen (bàsicament per culpa dels prejudicis històrics o
inculcats -i això us ho dic des de la pròpia
experiència dels meus orígens-) seria bo de
citar-los aquest trosset d'un sonet d'en Miguel
de Unamuno:
“La sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi
patria es allí donde resuena”.
C.C.

Espai Obert
a la vostra disposició
Cal que els textos que vulgueu publicar
siguin respectuosos i que la informació sigui
veraç. Els articles no podran superar les 15
línies format A4; es pot acompanyar de fotografies o il.lustracions. Cal posar una referència de l’interessat: nom, cognoms, població i telèfon. Es publicaran els treballs rebuts
dins els terminis fixats.
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Fem memòria
Conversa amb la Conxita del Bruguer
L'any 1984 el núm. 44 de la
revista Relleu publicava una
“conversa de sobretaula”
amb la Conxita Morell, del
Bruguer de Vilalleons. Ella va
ser la primera dona regidora
de l'Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta. La Conxita es va
fer càrrec de la regidoria d'agricultura.
Actualment ja no ens
estranya un fet com aquest,
però en aquells anys (ja en fa
29) no era gaire corrent que
una dona amb quatre fills i de
pagès “s'emboliqués” en afers d'Ajuntament. M'ha complagut anar-la a veure i parlar
dels records que en guarda
d'aquells anys.
Hola Conxita, tinc entès que
fèieu un bon equip a l'Ajuntament, oi?
Hola Dolors, ja ho crec que
sí! Érem l'alcalde Lluís Fiter,
en Pere Planes, en Josep
Parés, en Josep Masó, en
Toni Bosch, en Manel Cornellas i jo mateixa.
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Com era l'Ajuntament en
aquella època?
L'Ajuntament el formàvem
gent de Convergència i Unió,
d'Independents i de VilatortaVilalleons Unió Independent.
Era al principi de la democràcia. Tot era nou, teníem moltes ganes de fer coses per al
poble, no es mirava si érem
d'un partit o l'altre, tots teníem el mateix objectiu: el
poble. Hi va haver molt bona
harmonia entre tots. En aquells temps no cobràvem
res, al contrari, de vegades hi
posàvem diners de la butxaca. El fet de ser la única i primera dona de formar part del
consistori de Sant Julià no va
suposar cap inconvenient per
ningú, encara que no era nor-

Benedicció de la font de la plaça de Vilalleons, el dia de la inauguració
mal per les dones en aquella
època. Igual que els homes,
vaig dir la meva opinió i vaig
exposar els meus projectes.
Com t'organitzaves per
compaginar família i Ajuntament?
Anava molt atrafegada, i
encara més el dia que teníem
reunió a l'Ajuntament. Quan
marxava, la mare del meu
marit em vigilava els quatre
fills, tots petits.
De quins projectes en guardes més bon record?
Sens dubte el projecte de
la carretera del camí de la
Mata (abans era un camí de
carro que quan plovia era
intransitable). El pressupost
va ser de 7 milions de les antigues pessetes (fa 29 anys).
Junt amb en Lluís de l'Omeda, que era regidor d'agricultura de Santa Eugènia i
l'alcalde de Malla, en Joan
Redorta, que era expert en fer
arreglar camins rurals, vam
trucar a la Diputació, al
Govern civil i al Departament
d'agricultura de la Generalitat
que ens varen atendre molt
bé i van considerar-la obra

supramunicipal entre dos
municipis: Sant Julià i Santa
Eugènia. Entre tots aquests
organismes van pagar tota
l'obra del projecte que no va
costar cap cèntim a l'Ajuntament, tal i com havíem pactat. Al final encara van sobrar
diners per arreglar la plaça
dels Castanyers de Vilalleons i
es va fer la Font. També, més
tard, amb la col·laboració del
Departament de cultura de la
Generalitat es va arreglar l'antic Ajuntament de Vilalleons
(que durant anys també havia
estat l'escola del poble), per
destinar-la a local social.
També recordo l’emotiu
homenatge que es va fer al
doctor Santmartí, a Ca la
Manyana. Després se li va
dedicar la font que porta el
seu nom, al passeig de
Mossèn Cinto. Entre altres
activitats que vam iniciar en
aquella època hi ha la
Caminada popular de les
Guilleries, que en la seva primera edició hi van participar
uns 700 caminadors.
Eren uns altres temps...

Dolors Blanch

L’Ernest Ruiz Palà amb el seu primer nét

Estimar un territori d'una manera callada i profunda.
Caminar-lo a poc a poc, sense cap pressa. Fruir-lo intensament amb els cinc sentits.
Oldre, una per una, les herbes aromàtiques que trobes
tot fent via: la rementerola, l'orenga, la sajolida, el poliol,
l'espígol (aquí en diem “bermeió” que és una desviació
popular del mot dialectal barballó) i, d'una manera molt
especial, la farigola. Parar esment a les passades d'un rossinyol al bardissar de la Font de la Teula. Sorprendre una
puput amb la cresta desplegada i veure com alça el vol a
quatre passes comptades. Passar la mà per l'escorça clivellada d'un roure centenari. Degustar les móres tardanes
a peu de marge, abans de tornar a casa.
Un migdia plujós del proppassat mes de novembre,
donàrem cristiana sepultura en el nostre cementiri a Ernest
Ruiz i Palà, un home sensible, intel·ligent, reservat i respectuós envers l'ordre natural de les coses. No havia nascut al
nostre terme municipal, però malgrat aquesta circumstància involuntària, ell s'autodeclarava vilatortí d'intenció.
Va voltar món (com hi ha món!) i sempre tornava a Sant
Julià. Hi tenia casa pròpia. Coneixia com qui més, camps,
camins i boscos d'aquest rodal. Els seus topants, els seus
racons. Els havia recorregut moltíssimes vegades, n'estimava la seva tranquil·litat, el seu silenci.
Quan l'Ernest va adonar-se que la seva existència arribava al tram final va instal·lar-se a Sant Julià per a morir-hi.
Va voler ser-hi enterrat. És, deixeu-me que ho digui, l'acte
més pur d'amor a un territori.
La seva família agraeix molt sincerament la bondat dels
vilatortins i vilatortines que el van conèixer i tractar i que,
amb la seva bonhomia, el feren feliç mentre visqué. Que la
pau de Vilatorta embolcalli l'Ernest per sempre, la seva
serenor!
Anton Carrera

Sopa de lletres
DE
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Els altres vilatortins

V
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ABCDEFGHIJK

Per Concep Tort

Capitals de comarques
de Catalunya. 1a part
Amposta
Balaguer
Banyoles
Barcelona
Berga
Borges Blanques
Cervera
El Vendrell
Falset
Figueres
Gandesa

Girona
Granollers
Igualada
La Bisbal
Lleida
Manresa
Mataró
Mollerussa
Montblanc
Móra d'Ebre
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Domicili: Passatge Font de la Teula, 14
Tel. 93 888 71 35 - SANT JULIÀ DE VILATORTA
Taller: Rec d’Acumulada, 7
08519 FOLGUEROLES - Mòbil 659 13 43 29

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

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

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

PORC NATURAL!!!
Engreixat a la nostra granja amb
pinso natural i sense antibiòtic
Criança i elaboració pròpia
– porc, vedella, xai, cabrit, pollastre, conill…
– embotits, curats i cuits de tot tipus
– preparats càrnics a punt de coure
– plats preparats
– congelats…
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Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92

Des d'aquestes línies voldríem
parlar-vos d'una activitat que
ha tingut lloc al nostre poble
durant els darrers anys; activitat que corre perill de perdre's i
que amb una mica d'interès
per part de tots encara podem
salvar.
Ens referim concretament a
l'acolliment de participants del
Festival Internacional de Música i Dansa de Cantonigròs
per part de famílies del nostre
poble. Com ja sabeu, aquest
Festival té lloc cada any al mes
de juliol al poble del mateix
nom, i el seus participants estan majoritàriament allotjats a
cases particulars dels pobles
de l'entorn.
Aquest any 2012 el Festival
commemora el seu 30è aniversari i se celebrarà al Teatre
Atlàntida de Vic entre els dies
19 i 21 de juliol.
Sant Julià ha acollit tradicionalment grups participants
de diverses procedències, tant
de dansa com de cant coral:
veneçolans, eslovens, canadencs, romanesos, suecs,
bascs, etc. Alguns d'aquests
grups han obtingut premis al
concurs del Festival i ho han
celebrat envoltats pel caliu de
la gent del poble; concretament hem tingut un primer
premi, un segon i dos tercers
premis.
Aquestes experiències d'acolliment, per part de les famílies que hi han participat, han
estat afalagadores i han constituït una ocasió única per compartir uns moments amb gent
d'altres llocs i altres cultures,
encara que sigui durant breus
dies, en un marc d'amable i
sincera convivència. Les famílies que hi heu participat ho
sabeu per experiència i molts
de vosaltres continueu en contacte amb els participants que
al seu dia tinguéreu ocasió d'acollir.
Seria molt bonic seguir

coneixent gent d'altres països,
potser un xic més exòtics, tals
com la Xina, Tailàndia, Japó,
però també gent més propera a
nosaltres com italians, anglesos, alemanys i molts més.
La pregunta és: No us agradaria continuar amb aquesta
tradició d'acolliment enriquidora a nivell no solament individual i familiar, sinó també de
poble?
No és gens difícil. Els participants no són exigents. S'acontenten amb un llit per dormir, un
esmorzar per no començar el
dia de buit i un xic de caliu i d'amistat, tal com desitja tothom
que passa uns dies fora de
casa.
Si disposeu de lloc per acollir un, dos o més participants,

espai obert

Acolliment del Festival
de Cantonigròs

animeu-vos. No us en penedireu. Les famílies que ja ho han
provat us ho confirmaran.

Audiovisual i xerrada informativa
El dissabte 14 d'abril, a les 7 de la tarda es farà una xerrada informativa a l'Aula de Cultura i es projectarà un reportatge audiovisual sobre aquest tema. Es donarà informació sobre
el Festival, es facilitaran explicacions sobre l'acolliment i es contestaran totes les preguntes que puguin sorgir per part de tots
els qui hi sigueu presents. Us convidem a tots a aquesta xerrada, tant si teniu intenció de participar en aquesta activitat d'acolliment com si no.
Al peu d'aquest escrit trobareu una butlleta per omplir els qui
esteu interessats a acollir participants al festival d'enguany i
entregar-la a les oficines de l'Ajuntament enviar les vostres dades
per e-mail a la direcció que trobareu a la mateixa butlleta.
Per raons d'organització la data límit de recollida de butlletes
és el 30 de maig, ja que a aquesta data hem de confirmar al
Festival si el nostre poble té possibilitats d'acollir un grup de participants o no. Si no es poden reunir suficients famílies i places
d'allotjament haurem de trencar aquella tradició de què parlàvem
i que tants moments inoblidables ha donat al nostre poble.
Josep Antoni Miquel i Maria Creu Grases
Nom i cognoms: ………………………………………………………………………………………………
Adreça i població: ……………………………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………………… e-mail: ………………………………………………………………
Estic interessat en l’acollida de participants del Festival de
Cantonigròs
Podeu enviar aquestes dades per e-mail a: solercrs@diba.cat o
fer-la arribar a les oficines de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta. Per no retallar la revista podeu fer-ne una fotocòpia.
Data límit: 30 d’abril.
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assemblea nacional catalana
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Vilatorta per la independència
ja és una realitat

Aviat farà tres-cents anys que
Catalunya està sotmesa als
desitjos i interessos de la veïna
Espanya. És evident que Catalunya, tot i els esforços que ha
fet, ja no pot encaixar en l'estructura autonòmica que Espanya vol instaurar i en la nova
interpretació que es fa de la
sagrada Constitució espanyola. A banda, del progressiu
ofec financer al que ens estan
sometent, se'ns vol imposar
un model centralitzat i homogeneïtzador, amb un escàs
sostre competencial i un autogovern molt limitat, quasi
representatiu, per tal que
abandonem la nostra identitat
pròpia i diferenciada a través
d'un procés d'uniformització
lingüística i cultural castellà.
Només cal mirar el dèficit
fiscal que any rere any arrosseguem, les tristes sentències

del Tribunal Constitucional i del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya o les polítiques d'inversió pública adoptades des
dels governs centrals per adonar-nos de que el què realment
pretenen és marginalitzar Catalunya de forma que la nostra
catalanitat acabi esdevenint un
tret merament residual. En
altres paraules, pretenen acabar amb Catalunya com a
nació, llengua, cultura i identitat col·lectiva.
Per això, és hora que
Catalunya i els catalans diguem prou. Però no hem d'esperar que els nostres polítics
siguin els que prenguin la iniciativa, sovint incapaços de
fer un front comú cap a l'Estat
propi, prevalent determinats
interessos partidistes que
nacionals. Consegüentment,
cal que siguem la societat

El doctor Moisès Broggi, Antoni M. Badia Margarit i Jordi Carbonell,
en l’acte de constitució de l’Assemblea Nacional Catalana

civil, que al cap i a la fi, som el
veritable motor que fa moure
aquest país els que ens unim
i mostrem a la classe política,
al país i, fins i tot, a Espanya
que ja no volem formar part
d'aquest model que ens volen
imposar i que volem el nostre
Estat propi. Volem la independència.
Fruit d'aquesta idea va
sorgir una iniciativa valenta,
ambiciosa, arriscada i agosarada: l'Assemblea Nacional
Catalana, la qual es va constituir formalment el passat dia
10 de març d'enguany al
Palau Sant Jordi amb l'objectiu principal d'obtenir el
suport suficient de la majoria
dels catalans per assolir
aquesta tant anhelada independència. No pretén més
que ser una força nacional
amb arrels a tot el territori, per
la qual cosa ha optat per
organitzar-se individualment
en cadascun dels municipis
que conformen Catalunya,
esdevenint d'aquesta manera
un gran moviment transversal. Fruit d'això ha nascut
Vilatorta per la Independència, la qual es va presentar davant de tot el poble el
passat dia 18 de març al Saló
Catalunya, amb la participació del senyor Ramon Carner,
president del Cercle Català de
Negocis.
El nostre objectiu no és
altre que establir les condicions necessàries per a l'èxit
d'una eventual celebració
d'un referèndum per la independència que hauríem de
celebrar l'onze de setembre
de 2014 o, en el cas probable
que l'Estat espanyol no permeti el lliure exercici del dret
d'autodeterminació nacional,
tenir la força suficient per instar per part del Parlament de
Catalunya la proclamació unilateral d'independència. Per
això organitzarem diferents
activitats per tal que el missatge independentista arreli

panyol l'any 1977.
No tenim cap mena d'aspiració política electoral, només
volem mostrar a la ciutadania,
de mil maneres i des de tots
els angles possibles, que la
independència és possible,
necessària i que amb ella tots
hi guanyarem molt.

Imatges de l’exposició “de l’Assemblea de Catalunya a l’Assemblea
Nacional Catalana”, i de l’acte de presentació de Vilatorta per la
Independència, del passat 18 de març, al Saló Catalunya.

Activitat de Vilatorta
per la Independència
Entre les diferents iniciatives que hem dut a terme destaquen l'exposició fotogràfica
“De l'Assemblea de Catalunya a l'Assemblea Nacional
Catalana” i la de “Dóna la Cara per la Independència”, sorgida des de Berga i a la qual
els vilatortins i vilatortines ens
hem adherit amb força, esdevenint el 7è municipi en nombre d'adhesions (163) i el 3r
en percentatge (7,28%).
També cal fer esment del
concurs per escollir el logotip.
La guanyadora ha estat Àstrid
Torra. El símbol del logotip
parteix de les primeres lletres
del nostre nom Vilatorta, i a
més fa el doble joc que també
són les inicials de Vilatorta
Independèndia. S’utilitzen aquests dos elements com a
punt de partida i també diferenciador de les altres poblacions. S’hi afegeix elements
simbòlics com l’escut groc,
les 4 barres vermelles i l’estrella de l’estelada. Les 4 barres
estan gravades en sang amb
un traç amb molta força i sinceritat.
Properament se celebrarà
la Marxa per la llibertat, amb
columnes d'arreu del territori
que confluiran en una data
determinada i en un gran acte
a Barcelona l'Onze de setembre d'enguany.
També s'ha constituït l'Associació dels municipis per la
independència, a la qual Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons ja
hi estan plenament adherits.
Per tot això, cal la vostra
implicació, la vostra col·laboració i la vostra participació en
tots els actes que puguem
organitzar, ja que el futur és
només nostre i cal mobilitzarnos, ser valents i dir ben clarament que ja en tenim prou, que
volem la independència i que
volem el nostre Estat propi!

assemblea nacional catalana

amb força al nostre poble.
Cal recordar que el dret de
l'autodeterminació dels pobles està expressament reconegut en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
proclamats l'any 1966 per les
Nacions Unides i, curiosament, ratificat per l'Estat es-
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La Carme
de la
Crossandra:
“Hi ha gent
que encara
no sap que
tots som iguals”
Carme Cuiné Giralt, coneguda per tots com la Carme
de la Crossandra, va néixer el 18 de desembre de 1959
a Cerdanyola del Vallès. Va venir a Sant Julià de Vilatorta
fa 31 anys, quan en tenia 21 i dues filles. Va ser mare molt
jove. Té tres filles: la Bibiana, la Mireia i la Jesmina;
i tres gendres: en Joan, l'Edgar i en Kebba, respectivament.
Amb 52 anys ja és àvia de quatre nenes: la Joana, l'Eulàlia,
la Jara i la Berta. Actualment està separada d'en Joan,
tot i mantenir-hi una bona relació i treballar-hi
esporàdicament. Una de les poques dones empresàries del
poble, és la primera entrevistada a Personatges.

D'on t'ha vingut la professió
de pastissera?
Jo no sóc pastissera, a mi
m'ha vingut de rebot. Va ser
en Joan que va començar, als
caps de setmana, en una pastisseria de Taradell als 8 anys.
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Abans de dedicar-t'hi, de
què treballaves?
Vaig treballar un any a la guarderia de l'escola on havia
estudiat fins als catorze anys.
Però vaig començar a sortir
amb en Joan de molt jove i
ens vam casar. Ens vàrem
quedar a viure a Cerdanyola
on hi vam tenir un Frankfurt
durant dos anys. Després,
vàrem marxar a Taradell on,
en un local del pare d'en Joan,
fèiem bolleria per vendre-la en

alguns mercats de la comarca.
Com vas venir a parar a Sant
Julià?
Un dia que feien ral·li aquí a
Sant Julià vam conèixer en
Lluís i la Carme, que feia un
any que havien obert el
Frankfurt. Ells van ser els que
ens van plantejar l'opció d'obrir una pastisseria aquí al
poble ja que no n'hi havia cap.
Nosaltres ja havíem valorat
aquesta possibilitat, així que
vam decidir fer el pas.
On vàreu obrir la primera
botiga?
On ara hi ha El Rebost hi havia
una botiga de llanes. La noia
que se'n cuidava va tancar i
nosaltres vam llogar el local.

Hi vam estar durant un any i
mig, i portàvem el gènere des
de Taradell, fins que ens vam
traslladar al carrer Núria, on
vam establir-hi un nou obrador i la botiga.
Vas començar amb la
Crossandra a Sant Julià de
Vilatorta, després a Vic i, ara
fa cosa de dos anys, la
Botiga
dels
Canelons.
T'esperaves aquest èxit?
No, què va! Primer érem
només en Joan i jo, però
vàrem anar tenint feina i la
Crossandra va anar creixent.
Un dia vam començar a fer
també canelons de carn, i
cada
vegada
n'anàvem
venent més, fins que va arribar un moment que l'espai
per a les dues activitats quedava petit, i vam dir: “saps
què? Anem a buscar un altre
local, i en fem d'altres varietats”. Suposo que si haguéssim començat la Botiga dels
Canelons des de zero, no
haguéssim tingut tanta feina,
però la gent ja feia temps que
els coneixia. Ara mateix em fa
una mica de por el panorama
econòmic, però fins ara estic
molt contenta de com ha anat

Per tant, creus que has
complert tots els teus projectes?
Sí.
Per què el nom de
Crossandra?
Crossandra és el nom d'una
flor. Quan va ser l'hora de
posar el nom a la pastisseria,
no ens va agradar la idea d'utilitzar els nostres cognoms:
Pastisseria Cuiné (el meu) o
Pastisseria Alsina (el d'en
Joan). Estàvem a casa els
meus pares i tenien un llibre
de plantes, ens vam posar a
fullejar-lo buscant algun nom
de flor que ens agradés i de
seguida ens va atraure el de
crossandra, per la semblança
amb croissant. És la flor que
surt als papers i a les bosses
de la botiga.
Quants anys fa que hi ha la
Crossandra?
31 anys. Vam obrir el dia del
meu sant, el 16 de juliol de 1981.
Treballar en una pastisseria
és com un bar? T'assebentes de tot el que passa al
poble?
Home, coneixes a més gent
però assabentar-te'n, no ho
sé. A vegades, ets l'últim de
saber les coses! Coneixes a
més gent i sempre és més
fàcil que sàpigues més coses
que un que no treballa a una
botiga, però no necessàriament ho saps.
Per què només despatxen
dones?
No ho sé, potser perquè és un
poble. A Barcelona ja hi ha
molts nois que despatxen. No
ho descarto pas. Però mira,
sempre ha semblat que les
noies hagin de fer la feina de
la botiga més bé que un noi.
Els nois són més barroers, és
diferent, no?

Quina va ser la teva primera
impressió de Sant Julià de
Vilatorta?
Ui! Em va agradar molt, molt,
molt. Jo sóc de Cerdanyola i
no hi tornaria per res.
I de la seva gent?
Bé, molt bé, molt contenta.
Encantada.
Què és el que més t'agrada
de Sant Julià de Vilatorta?
Que no és un poble ni gaire
gran ni gaire petit, al costat de
la muntanya, a la vora d'una
ciutat, a una hora de Barcelona... és el poble que tothom
voldria per viure.
I el que menys?
És difícil trobar alguna cosa
que no m'agradi.
Quin és el lloc que t'agrada
més de Sant Julià?
La Boca del llop... no ho sé, hi
ha molts llocs màgics a Sant
Julià.
Quin ha estat el teu primer
bon amic/amiga del poble?
La Carme de El Frankfurt.
Quin vilatortí o vilatortina
admires?
Segur que hi ha moltes persones per admirar, però que jo
conegui una mica la seva vida
potser en Climent Jiménez i en
Marcel Major, per les seves
grans històries personals i la
seva capacitat de superació.
També en Joan Bosch, per la
seva implicació amb la cultura
del poble. A tots els caramellaires vilatortins i a totes les
dones que tiren endavant les
seves famílies superant tots
els obstacles que la vida els hi
posa per davant.
Quina creus que és la millor
experiència que has viscut
fins ara?
Ser mare. I ser iaia, també.
Si poguéssis tornar enrere,
què canviaries?

Molta gent diu que no els hi
agradaria tornar a viure la
seva vida, però a mi no em
faria res. Potser el què canviaria seria haver pogut dedicar
més temps a les meves filles
quan eren petites.
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tot. Requereix esforç i dedicació, però la satisfacció personal és molt gran.

Com a mare, ets gaire patidora?
Són més patidores les meves
filles. O sigui, sóc patidora,
però com que no m'han portat gaire problemes, doncs no
m'han fet patir. Suposo que
això també hi influeix una
mica. Si marxo, són elles que
em truquen a mi.
I com a àvia?
Sí, els néts fan patir més.
Com que els fills els veus les
24 hores, depenen de tu. Els
néts com que no depenen de
tu, doncs és clar hi ha moltes
hores que no els veus i si
estan malalts o mengen poc,
penses: “Ostres, què deuen
fer?, com deuen estar?”. Fan
patir més els néts perquè no
els controles tu.
Què creus que t'ha aportat
ser una mare jove?
En el meu cas ha estat positiu. Em vaig saltar l'adolescència, però com que estava casada, podia anar a tot
arreu, cosa que els que festejaven ho tenien més malament. Ara estic molta contenta, a l'edat que tinc, de tenir
les filles grans, ser iaia i encara sentir-me jove.
Quina és la teva virtut?
Veure les coses positives.
M'agrada veure sempre el
cantó positiu de tot.
I el teu defecte?
La impuntualitat.
Què et treu de polleguera?
La prepotència i el racisme. El
racisme em fa ràbia perquè hi
ha gent que encara no sap
que tots som iguals i tenim les
mateixes inquietuds, les
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mateixes necessitats, els
mateixos drets com a éssers
humans que som. Nosaltres
podem triar el partit polític
que volem o l'equip de futbol,
però el país on naixem no;
tots voldríem néixer, segurament, a Estats Units o
Alemanya. Però si tens la
desgràcia de néixer en un país
pobre, és normal que busquis
aconseguir una vida millor
pels teus emigrant en un altre
país. De la mateixa manera
que ens agrada que respectin
la nostra cultura, hauríem de
fer el mateix amb la resta.
Què et fa feliç?
Els petits moments: un dia
que estàs en un dinar familiar,
un dia que estàs ballant amb
les teves nétes, un dia que
estàs a Egipte a dalt d'una
muntanya prenent una CocaCola... La felicitat són moments puntuals.
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Què t'entristeix?
Ara, avui en dia, això de la
gent que no té feina. N’hi ha
que em demanen feina i haver
de dir que no sap molt de
greu. Abans que comencés la
crisi, quasi ningú no em demanava feina. Podien passar
dues persones en un any,
però ara no hi ha dia que algú
no em demani feina. A mi em

sap molt greu perquè et
poses al seu lloc i ha de ser
molt dur. Imagina que ets pare
de família i no tens cap
recurs, t'has de sentir molt
impotent.
Quin consell creus que és
imprescindible per viure la
vida?
Ser una persona honesta, sincera i adaptar-te a les circumstàncies que et toquen a
la vida i tirar-ho endavant de
la millor manera que es pugui.
T'has de conformar amb el
Ídol: Les meves nenes
Polític: Tots els qui, com en
Joan Carles, sacrifiquen
moments de la seva vida
familiar per intentar fer
el millor pel seu poble
Pel·lícula: Billy Elliot
Cançó: Qualsevol
d'en Tomeu Penya
Llibre: Els ponts de Madison
Color: Taronja
Número: 44
Somni: Que els anys
passin més lentament
Mar o muntanya:
Per què una cosa si podem
gaudir de les dues?
Salat o dolç:
Igual que l'anterior
Producte preferit
de la Crossandra:
Les mones de mantega

que t'ha tocat i treure-li tot el
profit que puguis. No voler fer
dos metres si fas metre cinquanta i al revés.
I per fer un bon pastís?
Que els ingredients siguin de
qualitat i el màxim frescos
possible. Però clar, és que de
pastissos se'n poden fer de
tantes maneres!
Sant Julià gaudirà de la
Crossandra durant anys?
I de la Carme?
Espero que sí! De moment ja
són tres dècades; i de la
Carme, segur!
Constant, optimista, empàtica, alegre, respectuosa... una
gran persona, així és Carme
Cuiné. Durant l'entrevista s'ha
mostrat confiada i contenta de
ser la primera entrevistada de
la secció. En el procés d'elaboració hi han col·laborat,
també, les seves filles per
revisar-la, reafirmant així, el
gran equip que formen.
Al final de cada trobada
amb la Carme sempre m'ha
convidat a alguna exquisitat
de la botiga. I no només a mi:
la Crossandra també dóna
molts aliments a associacions
com El Tupí i Caritas. La
Carme demostra, una vegada
més, el gran cor que té.

PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal
Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliaris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxació o valoració real
• Assessorament en inversions
• Gestió de comunitat de propietaris
(Per un cost mínim tindrà la seva comunitat
ben gestionada i al corrent de cobrament).
• Assegurances
A la nostra oficina trobarà
l’assessorament que busca, amb experiència i professionalitat demostrables.

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

93 886 31 41 // 608449738
C. Sant Antoni, 1 despatx 3 VIC

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

fmolas@osonanet.com
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El Casal Núria a principis dels anys 30. Fotografia de Lucien Roisin

S.O.S. pels esgrafiats del Casal Núria:
una joia del noucentisme en perill
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L'any 1929, quan els germans
Josep i Miquel Pallàs i Sala
projectaren la construcció del
Casal Núria, invertiren en el
bastiment d'aquest edifici tota
l'experiència acumulada en la
construcció de Can Pallàs.
Aquesta havia estat iniciada
l'any 1922, i ampliada i esgrafiada l'any 1924. En ambdues
obres, doncs, hi descobrim
l'enginy i la mà del mestre d'obres Miquel Pallàs, autor dels
bells esgrafiats que palesen a
la perfecció els trets característics del Noucentisme, amb
el seu esperit de mesura i de
polidesa en les formes i la
recuperació dels oficis, alhora
que traspuen cultura per totes
bandes.
Cenyint-nos, doncs, al
Casal Núria, l'ornamentació
esgrafiada que revesteix tres

de les seves quatre parets
exteriors, malgrat el seu deficient estat de conservació,
constitueix una de les mostres
més interessants del seu
gènere per la riquesa iconogràfica del seu acurat disseny i per la seva exemplar
realització. Respon, talment, a
les tan anhelades fites de “l'obra ben feta” que proclamà el
Noucentisme amb l'afany d'integrar totes les arts i de recuperar els oficis i la seva dignificació al servei de l'arquitectura. Donem-hi una ullada.
D'entrada, cal dir que en
les tres parets esgrafiades del
Casal Núria hi descobrim com
tres nivells clars de representació. El primer nivell ve determinat per un conjunt de
requadres en els que s'hi
reprodueixen gairebé tots els

oficis: paletes, picapedrers,
fusters, ferrers, teixidors, terrissers... i, curiosament, una
filadora representa el món de
la feminitat entre tots els
menestrals. A més dels oficis
també hi figuren escenes del
treball en el camp, de caça i
de pesca. El món del treball,
doncs, constitueix l'argument
principal dels esgrafiats del
Casal Núria esdevenint com
un cant a la menestralia i a la
feina ben feta, alhora que tot
ell transpira aquell aire del
Noucentisme amb la “voluntat
cívica” de transformar el país
des d'un responsable ideal
nacional i civil.
El segon nivell d'esgrafiats
del Casal Núria ve definit per
un ric conjunt ornamental que
complementa, justifica i omple
els espais que circumden els

Maria, any 1929 i +Miquel
Pallàs Sala, autor del disseny
global del Casal Núria.
Si bé aquestes són unes
notes breus referides només a
la riquesa documental, per bé
que eclèctica, de les imatges
esgrafiades, és evident que
també podríem fixar-nos en
tot l'altre acurat conjunt d'arts
i oficis que se'ns manifesta en
la construcció del Casal Núria.
Ens estem referint justament
als oficis representats en els
esgrafiats, modèlicament aplicats en la seva realitat i, en
concret, als treballs de forja,
de fusteria, de ceràmica, de
pintura mural, de treball en
pedra... que són veritables
mostres reals de la recuperació dels oficis populars que
tant impulsà i enaltí el
Noucentisme.
Per tot aquest ric i eclèctic
repertori iconogràfic esgrafiat, el Casal Núria apareix
com un llibre obert en la via
pública amb voluntat alliçonadora, un compendi d'art i
de cultura que no es pot malmetre ni podem perdre. Sense
cap mena de dubte, constitueix una de les mostres més
significatives del nostre Noucentisme i una de les joies
més preuades i valuoses del
patrimoni cultural, arquitectònic i artístic del nostre poble.
Aviat es complirà el centenari de la construcció del Casal Núria. Tant de bo que, ben
prompte, puguem veure restaurada aquesta exemplar
obra noucentista que tan clarament manifesta el saber fer
dels germans Pallàs i que tan
bé reflecteix el sentir del poble
català. No en tinguem cap
dubte: la cultura, amics, és
una font de plaer i de gaudi,
obre moltes portes i té la virtut
de fer-nos feliços. El Casal
Núria ens honora. No el deixem perdre!
Francesc Orenes i Navarro
Encarregat de l'Arxiu
Històric Municipal
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oficis representats. Són com
imatges que fan la tasca de
comparsa. Es tracta d'un ric
conjunt de figures humanes i
d'altres simbòliques, al·legòriques o mítiques. Així, doncs,
entre d'altres, hi veiem àngels
portadors de les eines de cadascun dels oficis representats; camperols amb fruits i/o
eines de treball; la representació d'Adam i Eva; medallons
amb la representació de les
quatre virtuts cardinals: prudència, justícia, fortalesa i
temperància; amorets amb arc
i lira; animals fantasiosos
alats; la figura del déu grec
Hermes, protector del comerç
i guia de caminants, damunt la
bola del món... Curiosament,
també hi hem descobert una
representació del bust del jove
poeta Mn. Cinto Verdaguer
amb barretina, amb l'any 1873
al seu costat.
El tercer nivell d'esgrafiats
ve constituït per un conjunt de
garlandes, gerros amb flors,
penjolls, brolladors d'aigua
amb ocells... i d'altres elements purament ornamentals,
de tota mena d'estils, que
complementen i justifiquen els
espais buits dels dos nivells
anteriors. També fem esment
de les sanefes i orles que ressegueixen, amb solució de
continuïtat, els perímetres de
la paret frontal i laterals de l'edifici com indicant-ne els
límits o bé remarcant els elements arquitectònics d'arcades i balcons, portes i finestres. Damunt d'aquestes
també s'hi veuen frontons
esgrafiats amb medallons, en
un dels quals s'hi representa
Sant Jordi. Dins d'aquest
conjunt, en la paret que dóna
a migdia, també hi figura
esgrafiat un bell rellotge de
sol en què, referint-se a les
hores, s'hi llegeix la sentenciosa inscripció “Totes fereixen, l'última mata”. D'altres
inscripcions esgrafiades que
hem pogut veure són: Ave
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Tot a punt per
a la quarta
FIra del Tupí
Els propers 19 i 20 de maig
Sant Julià de Vilatorta celebrarà la quarta edició de la
Fira de Ceràmica i Terrissa “El
Tupí”, on esperem que l'èxit
de participació i de públic
consolidi plenament la fira
com una de les més importants de Catalunya en el seu
sector.
La inauguració de la IV edició de la Fira del Tupí anirà a
càrrec de l'alcalde de Sant
Julià de Vilatorta, el sr Joan
Carles Rodríguez, el sr Miquel
Rodríguez, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de la Generalitat de
Catalunya, el sr Andreu Carreras, diputat adjunt d'Espais
Naturals de la Diputació de
Barcelona i la sra Sílvia
Aranda, actriu i escultora,
com a presidenta d'honor de
la fira.
Com en cada edició es
farà una acurada selecció
d'expositors, tots ells artesans, amb la intenció de treballar per una dignificació i
prestigi d'un fira monotemàtica i esperant que, com cada
any, ofereixin al públic assistent un ventall de productes
de gran qualitat.
Novament, complementarem la fira amb estands dels
comerciants que tenen un
establiment al municipi i
desitgen participar activament en la Fira i entitats del
poble, que com cada edició
han volgut estar presents en
la fira.
Paral·lelament a la fira,
comptarem amb la majoria
d'activitats complementàries
habituals com conferències i
projeccions entorn a la ceràmica i a la terrissa, tallers de
ceràmica, cuita amb un forn
de rakú, performance, de-

mostració de l'ofici al torn a
càrrec dels artesans que participen a la fira, activitats que
habitualment han tingut una
gran acollida i una molt bona
participació per part del nombrós públic assistent.
No ens oblidem tampoc del
públic infantil que com sempre comptarà amb un espectacle infantil cada tarda i una
ludoteca amb jocs educatius
el diumenge al matí.
Però una de les activitats
que més interès ha creat en
totes les edicions és el concurs “Memorial Joan Capdevila”. En aquesta edició es
donarà un únic premi dotat
amb 2.500 euros per la millor
peça de ceràmica presentada
i en la propera edició, el concurs premiarà la millor peça de
terrissa.

El lliurament de premis del
IV Concurs de ceràmica tindrà
lloc, seguidament a l'acte
inaugural, el dissabte dia 19 a
partir de les 12 del migdia al
Saló Catalunya. També aprofitarem l'ocasió per fer el lliurament del premi de la Beca
Vilatorta-Vilalleons.
Esperem, doncs, comptar
amb la vostra assistència a
l'acte per tal de poder engegar la fira amb una alta participació dels nostres vilatans.
Per altra banda, creiem
que a la Fira del Tupí hi mancava una activitat que relacionés gastronomia i terrissa;
per això, com a novetat, us
proposem venir a gaudir
d'una activitat gastronòmica
que pretenem que ajudi a
dinamitzar la Fira i a donar un
caràcter més festiu i de con-

Gastronomia i terrissa,
un vincle tradicional i actual

vivència entre els vilatortins i els visitants
que rebrem.
A la plaça de Catalunya, i en la franja
horària del migdia, podreu tastar “El mos
del Tupí”: tapes cuinades amb terrissa i
elaborades pels nostres restauradors
que serviran d'aperitiu per obrir la gana i
després anar a un dels deliciosos menús
especials que els restaurants de Sant
Julià de Vilatorta i Vilalleons ofereixen
durant la Fira.
Per acabar, només ens resta convidar-vos a participar de totes les activitats i demanar als veïns disculpes per les
possibles molèsties que el muntatge i
organització de la Fira els hi pugui ocasionar.
Creiem que val la pena, ja que la Fira
del Tupí ens permet difondre i donar a
conèixer una tradició centenària que
forma part de les arrels del nostre poble.
Veniu i gaudiu de la IV Fira del Tupí.
Us hi esperem a tots!

La Fira del Tupí de Sant Julià de Vilatorta es
consolida. Per això en la seva quarta edició s'aposta per ampliar activitats complementàries i
continguts.
La gastronomia i la terrissa són dos camps
estretament lligats per tot el que ha representat
i representa la terrissa en l'evolució culinària i en
les arrels del nostre poble. S'ha cregut convenient cobrir la mancança d'una activitat que
relacioni gastronomia i terrissa a la Fira del Tupí.
Com que els que més saben de gastronomia
són els restauradors, s'ha cregut que la millor
manera de presentar una activitat gastronòmica
és comptant amb la seva implicació. Creiem
que la proposta gastronòmica que es presentarà
en aquesta edició serà atractiva i servirà per
dotar la Fira d'un espai de trobada, de contingut
gastronòmic i artesanal i de mitjà de difusió pels
restauradors locals i, en definitiva, de dinamització de tota la Fira.
El Mos del Tupí pretén ser un concepte únic
on convergeixen restauradors locals i públic,
que sigui una plataforma de difusió de la cultura gastronòmica del poble i alhora un espai d'intercanvi entre els mateixos restauradors i els
possibles clients. La intenció de crear el Mos del
Tupí es també la d'allargar el temps que l'assistent a la Fira es queda al poble, possibilitant així
que el visitant s’hi quedi més temps. Això també
pot ajudar a la difusió i a la dinamització del
comerç local i en definitiva donar a conèixer al
visitant tant els nostres recursos com els productes autòctons.
La majoria de bars i restaurants del poble han
donat suport la proposta i participaran a aquesta primera edició del Mos del Tupí: La Nau; Puigl'Agulla, Les Set Fonts, Cafeteria i Més Pavelló,
Pastisseria Crossandra, Drac de Sant Jordi, la
Troballa, Torre Martí, Mas Albereda, Can Cuca,
la Pizza i Ca la Manyana. També comptarem
amb la participació de la cervesa artesana
Ausesken, per acompanyar les tapes del Mos
del Tupí.
Per amenitzar aquesta primera edició del Mos
del Tupí, el dia de la inauguració el dissabte 19
de maig, a 3/4 d'1, a la plaça de Catalunya,
comptarem amb la participació de la Jazz Band
dels alumnes de l'Escola de Música de Vic.
Els estands que serviran el Mos del Tupí obriran els migdies del dissabte i el diumenge a partir de 3/4 d'1.

fira del tupí

El Mos del Tupí
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espai libres

Anton Carrera
publica un
nou llibre
de poemes

El poeta i pintor Anton
Carrera acaba de publicar el
seu catorzè poemari: Em sé
deutor de tu. Jacint Sala, un
altre poeta osonenc, és l'artífex del pròleg, útil i bellíssim,
que encapçala el llibre.
L'obra manifesta l'agraïment de Carrera a Barcelona,
ciutat que va acollirlo ara fa més de
cinquanta anys per
tal d'oferir-li feina i
estudis (Em sé deutor de tu,/ ciutat de
les cruïlles/ acollidores,). L'autor descobreix poèticament la
urbs propiciadora fugint
de les temàtiques habituals dels seus llibres
anteriors. El finestral que
Barcelona va obrir-li de bat
a bat, va acabar, després de
cinc dècades, imprimint
caràcter en la seva formació
personal i en la seva conformació com a poeta. El pretext
temàtic dels cinquanta poemes de dotze versos cadascun (600 versos en total) és
Barcelona.
Francesc Danés, professor
de literatura, el dimarts 13 de
desembre del 2011, en la presentació del llibre al Palau de
la Virreina de Barcelona, va dir

encertadament: “En la ja llarga i profusa obra poètica
d'Anton Carrera, podem parlar, per primera vegada, de
'poesia urbana'. Cal fer-ho,
però, amb totes les prevencions
que
calgui,

per salvar l'Anton del
tòpic que des dels anys 70 i
en totes les latituds s'ha amagat darrere l'esmentada deno-

minació. La poesia urbana de
l'Anton Carrera no és doncs ni
blasme, ni queixa, ni retret.
Però tampoc no és ni oda
fàcil, ni elegia abrandada en
què la poesia urbana nostrada
ha sovint fàcilment caigut”.
Pel que fa els recursos literaris emprats, el poeta Jacint
Sala ha deixat escrit en el pròleg: “En definitiva, quin és i
com és el llenguatge poètic
que Anton Carrera ha volgut
per a aquest poemari? Com a
conseqüència del mirador
des d'on parla a la ciutat de
tot allò que la ciutat ja sap,
aquest llenguatge de tu a tu
és un llenguatge de síntesi
que en busca l'essència,
de la imatge i del concepte. La retòrica li va
massa baldera i mira de
trobar una atmosfera
en què, tot i fer servir
un registre d'alt voltatge, pugui fusionar,
alhora, la serenor
que prové del lèxic
amb la passió que
el mateix lèxic pot
provocar. La rigorositat i la
precisió no estan renyides de
cap manera, ni per definició ni
per l'ús, amb l'expressió de
l'escalfor humana que conforma tots els textos”.
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BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

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

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

Jordi Fiter Vila
FALSOS SOSTRES, PLADUR,
PARQUETS FLOTANTS,
MOSQUITERES, TENDALS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS,
TALLAFOCS, PERSIANES I CORTINES
C. Rector Roca, 10, 3r 2a
Tel. 677 90 06 21
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Pol. Ind. La Quintana
C. Indústria, 9
Tel. i Fax 93 812 22 57
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Anna Murià i Romaní (Barcelona, 1904 - Terrassa,
2002) fou una escriptora en llengua catalana que la
Guerra Civil (1936-1939) va agafar de ple, just als inicis de la seva carrera literària. Quan va esclatar la
guerra ja havia publicat Joana Mas (1933) i La revolució moral (1934). Era, aleshores, un valor emergent.
La Institució de les Lletres Catalanes, entitat cultural creada pel govern de la Generalitat de
Catalunya el 1936, acomplí les seves funcions a ple
rendiment fins el 22 de gener del 1939, quatre dies
abans de l'entrada dels feixistes a Barcelona. La
seva junta fou presidida per Josep Pous i Pagès.
Carles Riba n'era vicepresident i Francesc Traval,
secretari. L'Anna Murià hi treballà fent feines d'administració i d'arxiu. Anna Murià pertanyia al Grup
Sindical d'Escriptors Catalans i participà en el recull
de textos Escriptors de la Revolució (1937).
La data concreta de la primera estada d'Anna
Murià a Sant Julià de Vilatorta no puc precisar-la
perquè no recordo que ella m'ho digués. Hi va venir
amb escriptors i escriptores que havien col·laborat
en el llibre suara esmentat. S'allotjaren, això sí que
m'ho confirmà, al “Centro” (avui, carrer del Centre,
núm. 1) i em va explicar: “sortíem a veure les magnífiques postes de sol prop del portal de la casa, on hi
havia un marge amb una tanca d'esbarzer que feia
unes móres boníssimes”. També em va comentar
l'Anna: “alguna vegada havíem anat a veure la posta
de sol als afores, a peu, a un gran pla on s'estava
construint un camp d'aviació”. No voldria enganyarme ni enganyar ningú (només faltaria), però tot fa
suposar (els escriptors i escriptores del llibre publicat, les postes de sol espectaculars, les móres a
punt de tast i les obres del camp d'aviació) que
aquesta primera estada d'Anna Murià a la nostra vila
podria haver-se esdevingut pel setembre del 1938.
Unida al poeta Agustí Bartra va viure un exili de
més de trenta anys, al llarg dels quals es dedicà preferentment a l'estudi i divulgació de l'obra del seu
company, en detriment de la seva pròpia.
Retornaren a Catalunya l'any 1970 i s'instal·laren a
Terrassa. La primera vegada que l'Anna Murià va
venir a Vilatorta encara no coneixia el poeta Agustí
Bartra. El coneixeria al cap d'uns mesos a França, a
l'inici de l'exili dels intel·lectuals catalans.
La segona vegada que l'Anna Murià va ser a la
nosta vila, tampoc no va venir amb l'Agustí Bartra.
Havia mort a Terrassa feia un any i mig. Ella va
acceptar la nostra invitació, perquè l'estada a
Vilatorta l'ajudés a vèncer l'enorme solitud i tristesa
que l'envaïen.
Fou tan satisfactori el segon sojorn que el va
repetir al cap d'uns mesos. Sant Julià de Vilatorta va
ser, entre d'altres, per a Anna Murià, un indret de la
pàtria retrobada on pogué refer el seu equilibri emocional.
Anton Carrera

apunt d’història

Anna Murià a Sant Julià de Vilatorta

Fragment autògraf i inèdit de “Reflexions de la vellesa” d'Anna Murià, escrit a St. Julià de Vilatorta el 21
de gener de 1984, durant la segona estada de l'escriptora a la nostra població, a la casa núm. 3, àtic, del
carrer Pare Manuel Cazador.

Autògraf d'Anna Murià escrit després de la seva tercera estada a Sant Julià de Vilatorta.
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nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

Lídia
estètica - massatges - teràpies
Especialitat en:
- Quiromassatge - Drenatge limfàtic reflexologia - reiki - numerologia tàntrica
Envia'ns un correu a lidterapies@gmail.com
C. de Núria, 1 - 08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 83 70 - 629 54 47 10
lidterapies@gmail.com

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

C. Centre, 1 - T 93 888 70 05 - F 93 888 78 02 - 08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Notícies de l'observatori Meteovilatorta

L’Arca de Noè, nevada del 24 de gener de 1915. Fotografia del Pare Manuel Cazador
Al llarg del 2011, l'equip de
Meteovilatorta va continuar
treballant amb la mateixa empenta i energia de sempre per
consolidar encara més el nostre observatori meteorològic
com un centre de referència al
nostre país. En aquest sentit,
es van fer millores a l'espai de
l'observatori com la incorporació d'un pluviògraf que serveix per millorar-ne el caràcter
didàctic amb motiu de les visites dels alumnes de les
escoles i dels visitants interessats en conèixer el funcionament d'un observatori meteorològic de primer nivell. Igualment, es van fer millores infraestructurals com els reforçaments de les bases dels pluviòmetres i altres tasques de
manteniment en general. A
més, al gener del 2012 va començar a funcionar un enregistrador mecànic sobre banda de paper de temperatura i
humitat per tal de complemen-

tar les mesures automàtiques i
obtenir valors de referència.
Pel que fa al lloc web
www.meteovilatorta.cat, un
any més van augmentar-ne les
visites considerablement, algunes d'elles de països europeus, americans i asiàtics.
D'aquesta manera, Meteovilatorta no només va donar a
conèixer el seu observatori
sinó que també va contribuir a
promocionar el nostre poble i
la nostra comarca, un dels
grans objectius de l'equip. A
finals del 2011 Meteovilatorta
també es va introduir al món
de les xarxes socials a través
del Twitter (@meteovilatorta),
des d’on s'informa de dades
relacionades amb el nostre
observatori i que compta amb
un gran seguiment.
Igualment, Meteovilatorta
ha anat adquirint un important
fons de material meteorològic
conformat per instruments
antics, aparells interessants i

d'altres de curiosos que
durant anys han ajudat a
entendre i a mesurar les diferents variables de l'atmosfera.
Tot aquest material formarà
part d'un futur museu de la
meteorologia que l'equip de
Meteovilatorta ja està projectant des de fa mesos i que
serà únic al nostre país. De
moment, ja es pot començar a
consultar virtualment a través
del nostre lloc web.
Enguany, en la comparativa
amb 75 anys enrere, veureu
les dades de l'any 1936 a Sant
Julià. Aquest fet té especial
importància ja que demostra
que fins i tot en aquells anys
difícils el dia a dia de les
observacions meteorològiques al poble va continuar
amb la mateixa constància i
rigor de sempre.
www.meteovilatorta.cat
Twitter: @meteovilatorta
observatori@meteovilatorta.cat
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associació de veïns de vilalleons

Activitats a Vilalleons
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Associació de Veïns de Vilalleons

S'acosta la primavera, i amb ella també el nou
número de la revista Vilatorta, eina de cohesió i
informació, tant cultural com social del nostre
municipi.
Des de l'Associació de Veïns de Vilalleons,
una vegada més, volem compartir amb tots
vosaltres les trobades o activitats que organitzem des de l'entitat.
Abans d'acabar l'any, concretament al mes
de novembre, les “Dones de Vilalleons” varen
fer el seu segon sopar, un sopar que a part de
la xerinola corresponent havien de portar un
“Pongo”, per fer el que tots coneixem com l'amic invisible. Com que ens trobem en època de
crisi, què millor que treure'ns de sobre aquell
objecte de casa que ja no ens agrada o que ni
tan sols sabem on col·locar? Així doncs podem
dir que vàrem fer intercanvi de “pongos”.
Quedaríeu parats de la “pongolada” existent; la
varietat i els utensilis estranys eren més presents que mai. Les assistents no paraven de
moure's i això no ha permès trobar una fotografia més digne (primera foto).
El dia de la rifa de Nadal, l'associació ja fa
temps que organitza entre els socis un sorteig
d'una panera. Sense necessitat d'adquirir cap
butlleta, repartim a cadascú unes quantes terminacions possibles. Aquest any l'afortunada
ha estat la família Ordeig. Aquí teniu una prova
que la panera va ser donada oficialment a la
Roser Molist (segona foto).
El dia 24 de desembre una colla improvisada
de veïns vàrem fer una caminada per celebrar el
Nadal. L'excursió va consistir en recórrer la part
de la Ruta del ferro que va des de Ripoll fins a
Sant Joan de les Abadesses. Cal dir que és una
ruta perfectament assolible pels més menuts i
pels més grans. En vistes de l'èxit s'està plantejant la possibilitat que de cara a l'any que ve
es faci oberta per a tothom que hi desitgi participar. Ah! Un sonat es va disfressar de Pare
Noël. Tot i que aquest personatge no és tradicionalment català, el disfressat ho va justificar
dient que era la disfressa més barata que hi
havia al mercat. Com dirien alguns “la pela és la
pela!”... i això sí que és català.
Com que els homes no podien ser menys, i
després de veure com les dones agafaven
embranzida, finalment van organitzar el seu primer sopar d’homes de Vilalleons que va ser tot
un èxit. Un total de 22 homes varen gaudir d'aquesta trobada. Alguns d'ells ni tan sols es
coneixien o bé feia molt temps que no coincidien (típic del veïnatge).

El passat 4 de març vàrem organitzar la primera audició d'aquesta
temporada al pavelló municipal, que va amenitzar la cobla Ciutat de
Girona amb la participació d'un gran nombre de sardanistes vinguts
d'arreu de la comarca i alguns de comarques veïnes. Unes 300 persones varen gaudir de les sis sardanes que va interpretar la cobla i
fins i tot d'algunes repeticions que el mateix públic els va demanar.
L'èxit d'aquesta audició i també la que fem al novembre per la castanyada ens fa pensar en la possibilitat d'ampliar el nombre d'audicions a l'hivern i potser ajustar les que fem a l'estiu, on la participació no es tan nombrosa.

Calendari
sardanista
2012
Enguany el calendari sardanista de Sant Julià queda
d'aquesta manera: una audició que ja vàrem fer el
passat 4 de març al pavelló;
un aplec a Puig-l'agulla amb
doble audició de matí i de
tarda; quatre audicions de
sardanes a l'estiu, una d'elles amb el ja tradicional
concurs de colles improvisades i un altre, a l'hivern, al
pavelló, amb castanyada inclosa i, finalment, un concert per Nadal al Saló Catalunya. Tot això, a banda de
les dues audicions que normalment organitza l'Ajuntament per les Festes Majors de St. Julià i Vilalleons.

agrupació sardanista

Audició d'hivern al pavelló

Aplec Comarcal d'Osona
Enguany l'Aplec Comarcal d’Osona en la seva 6a edició, se celebrarà a Prats de Lluçanès el proper 1 de juliol al passeig del
Lluçanès.
Intervindran les cobles Ciutat de Girona, Jovenívola de
Sabadell i Lluïsos. Com ja és habitual, aquest dia no hi haurà sardanes enlloc més de la comarca.
Animeu-vos i aneu a Prats a gaudir de l'aplec, juntament amb
molts del companys sardanistes de tota la comarca.
En aquest aplec tornarem a tenir l'oportunitat de veure el
magnífic estendard que per iniciativa de l'Agrupació Sardanista
de Sant Julià es va fer. L'Anna Garcia del “Taller de Llana” va ser
l'encarregada de posar els 90.000 punts que el formen, amb més
de 6 mesos de feina.

Aplec de Puig-l’agulla
El proper 9 d'abril (dilluns de Pasqua), celebrarem el
tradicional Aplec de Puig-l'agulla. El programa previst
és el següent:
11,30 Ofici solemne cantat per la coral “Cants i Rialles”
12,30 Audició de sardanes a càrrec
de la Cobla Lluïsos.
Tot seguit sorteig d'ous, cava i pernils.
17,00 Audició de sardanes a càrrec de la Cobla Baix
Llobregat. Tot seguit sorteig d'ous, cava i pernils.
Vine a Puig-l'agulla. T’hi esperem!

45

abaraka bake
46

A punt el centre multifuncional de Jali
Un dels projectes que enguany tenim l'Associació
“Abaraka Bake” és la rehabilitació i construcció d'un centre
multifuncional a Jali (Gàmbia).
Doncs bé, gràcies a l'esforç
de tots, gairebé podem dir
que ja s'ha aconseguit. El projecte s'ha desenvolupat en
tres fases, amb una aportació
econòmica de 1000€ cadascuna. En una primera fase, es
va comprar el material per
poder fer els maons; en la
segona fase, s'han pujat les
parets de l'edifici i ara ja
s'està completant la tercera
fase del projecte, que és acabar la teulada. En aquest centre multifuncional s'hi ubicarà
l'escola aràbiga i s'hi faran les
classes de formació professional pels joves del poble,
així com també diversos
tallers de costura, ceràmica,
apicultura... Volem remarcar
que la gent de Jali es mostra
molt contenta amb aquest
nou centre i tothom s'hi ha
bolcat en ajudar a construirlo.
Paral·lelament al projecte,
una de les altres tasques de
la nostra associació és la de
sensibilitzar a la població
sobre les desigualtats socials
del nostre món i per això es
va portar a terme una xerrada
el dia 13 de gener, aquest cop
amb la Nadia Ghulam. La
Nadia va venir a parlar-nos de
la seva vivència personal a
l'Afganistan, la qual queda
reflectida en el llibre “El secret
del meu turbant”. Ens va
explicar amb un català molt
entenedor, d'una forma planera, propera i molt emotiva,
la duresa de viure en un país
en guerra constant. Les persones que van venir a escoltar-la es van mostrar molt
captivades per tot el que ella
ens anava narrant i van poder
fer-li tot un munt de pregun-

tes, a les quals va respondre
molt amablement. La valoració general que en fem és molt
positiva: el tema va ser interessant i colpidor, l'assistència
de públic va ser molt nombro-

sa i la Nadia va estar afable i
simpàtica. A tots, moltes gràcies, Abaraka Bake.
Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta - Jali

(http://abarakabake.blogspot.com / abarakabake@gmail.com).

Després d'uns anys d'inactivitat la
Colla gegantera de Sant Julià de
Vilatorta torna amb noves energies.
Els nostres gegants tenen ganes de
sortir al carrer i no els podem fer
esperar. La passada Festa Major els
vam treure com era costum habitual.
L'agradable resposta de la població
ens va animar a fer-los sortir novament en els actes de commemoració
de la Diada Nacional de Catalunya. A
partir d'aquell moment decidírem formar una nova colla gegantera i per
això es va convocar una xerrada
informativa al Saló Catalunya, la qual
no va tenir la resposta esperada.
Però no defallim: els pocs membres
que de moment la formem hem decidit tirar-la endavant.
La nostra tradició gegantera arrenca l'any 1984. Després de 29 anys
calia un repàs als gegants ja que presentaven certs desperfectes en el
vestuari, cara i braços. Han estat uns
mesos de molta feina: hem restaurat
la cuirassa del gegant, els hem fet un
rentat de cara i hem format
l'Associació de geganters i grallers de
Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.
Al conjunt del nostre imaginari
que formen els dos gegants -en
Pàmfil i l'Elisenda- els quatre capgrossos -l'Ansat, la Fogosa, el Baró
de Meda i la Tupinaputafina-, s'hi
afegiran a partir d'ara dos gegantons
que hem adquirit i adaptat: el caramellaire Julià i la bruixa Beneta Vilara,
nom de guerra d'una dona de
Vilalleons del segle XVII que es deia
Joana Vilar i que va ser titllada de
bruixa (va ser torturada i penjada el
31 de maig de 1619 a la Rambla de
les Davallades de Vic).
Tots els treballs de restauració,
millora i adaptació dels gegants i
gegantons han comptat amb la
col·laboració de diverses persones,
les quals volem agrair-los la seva
tasca desinteressada.
I aquí no acaba la cosa, ja que a
més de diverses sortides que tenim
projectades, més endavant farem un
taller per restaurar els capgrossos i
impulsarem un altre taller per a la
creació d'una colla de grallers i timbalers.

colla gegantera de sant julià de vilatorta i vilalleons

La Colla gegantera, reneix de nou

Tarda de gegants
Presentació en societat dels
gegants restaurats i els nous gegantons
diumenge dia 22 d'abril -vigília de Sant Jordia 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça de Catalunya
En aquest acte tindreu l'oportunitat de provar de dur
els gegants, i si us agrada, ja ho sabeu, teniu les
portes obertes per venir amb la Colla gegantera de
Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. Per més informació
podeu trucar a Mia Molist. Tel. 650156516
E-mai: gegantersdesantjulia@gmail.com
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casal d’avis font noguera

Informació Casal d'avis Font Noguera

Com dèiem en la publicació
anterior, durant els mesos de
novembre i gener, vàrem
organitzar els campionats de
dòmino i billar, i hi ha hagut
molta competició. El 5 de
novembre es va celebrar la
festa de la castanyada, i pel
febrer també el tradicional
dijous llarder.
Ja hem començat les projeccions de cinema i concerts, els dijous de 18 a 20
hores, a la sala d'audiovisuals
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del Casal. Aquestes activitats
han promogut una major
assistència diària al Casal.
Per Nadal ens van visitar
els “petits” de l'escola Bellpuig ens van oferir un concert
de nadales molt ben recitades
i cantades, i nosaltres els vam
fer una xocolatada.
També els de P3, P4 i P5
del Col·legi del Roser, ens van
visitar i vam gaudir amb els
avis dels nois i noies, amb
dites, rodolins i històries dels

avis de quan eren petits com
ells.
El dia 27 de gener, vàrem fer
l'Assemblea general ordinària
del Casal, amb una assistència
d'uns 80 socis, on es va fer l'oferiment de renovar part de la
Junta, després de 4 anys de
ser els mateixos que la representen. Aprofitem aquesta
nota per demanar col·laboració per donar un nou impuls,
amb noves idees que pugueu
aportar.
Els dies 25 de febrer i 4 de
març es van fer 2 excursions:
una a l'Alcover, per fer una
calçotada, i l'altre al Circ du
Soleil.
Com és habitual, el dia 11
de març vàrem celebrar la
festa de la Matança del porc,
amb una assistència de 130
socis.
Ja tenim preparada la informació del viatge de la segona
Pasqua, del 24 al 28 de maig,
a Extremadura. Ja podeu fer
les inscripcions a la secretaria
del Casal. Queden poques
places.
Per la revetlla de Sant
Joan, com de costum, prepararem la festa amb sopar,
coca i ball.
La junta

Aquest ha estat el tema de l'exposició que
s'ha fet a l'Aula de Cultura el cap de setmana del 10 i 11 de març, organitzat per Terra de
Tupinots. La quinzena de vestits exposats
tenien tots en comú l'haver-se utilitzat fa més
de 40 anys enrere. El que més anys tenia, 80
i la seva vida ben efímera, no més d'un dia.
Potser seria necessària una altra exposició més àmplia per veure l'evolució d'aquests vestits al llarg dels darrers 80 anys,
però ha estat suficient per mostrar el contrast entre el vestit negre amb el qual es
casaven les núvies durant anys, el de la
Lurdes n'és una mostra, amb els blancs i
cues llargues que es van portar anys després. Entre el blanc i el negre també hi ha els
beix amb els seus brodats i decoració floral
com el de la Mari de Ca la Manyana. Tots ells
tenen algun detall que els fa únics, el toc de
gràcia de la modista.
En una exposició hi destaquen dues
coses: els objectes exposats i la decoració i
ambient de la pròpia sala. Sobre el primer ja
està dit, pel que fa al segon, cal destacar la
labor de les persones que han intervingut en
el muntatge pel bon gust en la disposició dels
vestits, la creació d'un ambient agradable
amb les plantes, els complements dels vestits, el racó amb el tocador, la caixa de núvia,
la música ambiental, les eines de les modistes... Les fotos de les núvies portant el vestit
han posat el testimoni de la seva realitat.
En poques paraules podríem dir que ha
estat una exposició original. És la primera
d'aquest estil que es fa a Sant Julià i cal felicitar a les persones que van tenir l'ocurrència
de fer-la. També a aquelles que han sabut
conservar aquests vestits a l'armari, alguns
d'ells fins i tot amb rastres del que va suggeir
el dia del casament, ja que sense elles no
s'hauria pogut realitzar l'exposició. És una
mostra del que es pot fer sense despeses,
només amb la feina desinteressada i l'entusiasme d'uns quants, amb una sala que compleix molt bé la seva funció i que esperem
que segueixi funcionant com fins ara.
L'exposició també es pot veure des d'internet a l'adreça:
http://www.terradetupinots.blogspot.com
Terra de Tupinots

terra de tupinots

Núvies d’abans,
exposició de vestits
de núvia antics
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entrevista esportiva

Pau Riba:
“Sóc una persona a qui
atrauen els grans reptes”
Quina és i ha estat la teva
vinculació amb l'esport a
Sant Julià?
Podria dir que pràcticament
sempre la meva trajectòria
esportiva ha estat lligada al futbol. Vaig començar a jugar
amb el CF Sant Julià quan era
benjamí de primer any i actualment segueixo defensant els
mateixos colors, ara dins de
l'equip del 4a Catalana B.
Paral·lelament a les tasques com a jugador, he
desenvolupat altres activitats
dins del club, com ha estat la
d'entrenar durant la temporada 2005-2006 l'Infantil A, i per
altra banda ser un dels creadors del Campus de futbol de
Sant Julià de Vilatorta, el qual
vam fer néixer el juliol de
2007 i que segueix en funcionament ja que aquest 2011 es
va fer la 5a edició.
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Quins són els teus estudis
relacionats amb l'esport?
El 2009 em vaig llicenciar en
Ciències de l'Activitat Física i
l'Esport. Paral·lelament, he

anat realitzant altres cursos
per ampliar la meva formació,
sempre en àmbits esportius.
M'he tret els dos primers
nivells d'entrenador de futbol,
i actualment estic acabant el
Màster d'Alt Rendiment Esportiu.
Quin era el teu projecte de
futur quan vas acabar els
teus estudis?
Sempre he estat un apassionat dels esports d'equip. Des
que vaig iniciar la llicenciatura, vaig començar a treballar
en diferents clubs de futbol de
la comarca, realitzant tasques
d'entrenador i de preparador
físic. El meu projecte era fer
camí en el món del futbol,
sobretot vinculat a les tasques de preparador físic, però
amb el temps m'he anat adonant, que ser preparador físic
anava molt vinculat a ser l'entrenador ja que les tasques
d'entrenament havien d'anar
molt lligades amb aspectes
tècnics, tàctics, estratègics i
això m'ha portat a acabar

En Pau Riba i Farrés, té 26
anys i ha viscut tota la vida
a Sant Julià de Vilatorta.
És llicenciat en Ciències de
l'Activitat Física i l'Esport,
titulat amb el segon nivell
d'entrenador de futbol i,
actualment cursa el Màster
d'Alt Rendiment del Comitè
Olímpic Espanyol a Madrid.
Professionalment, ha treballat aquests últims quatre
anys a l'Institut Municipal
d'Esports de Vic, realitzant
un programa d'activitat física. D’altra banda, ha estat
treballant durant tres anys
al gimnàs del pavelló de
Torelló i, des de 2005, ha
entrenat diferents equips
del Vic i del Riuprimer.
Des del passat mes de
març és el responsable
del gimnàs del pavelló
municipal de Sant Julià
de Vilatorta.
sent l'entrenador i alhora preparador físic d'un equip del
Vic.
Fa relativament poc, em va
arribar la notícia que la gestió
del gimnàs del pavelló sortiria
a concurs, i la veritat és que
em va interessar molt, sobretot per començar a fer camí en
dos àmbits nous: la gestió i la
salut.
El meu projecte de futur és
la suma d'aquests dos últims
paràgrafs. Per una banda, vull
seguir fent carrera en el món
dels esports d'equip i, per l’altra, vull realitzar una gran
tasca en aquests dos nous
àmbits, que suposen un nou
repte per a mi. Actualment
preparo i assessoro la recuperació d'alguns esportistes
que han patit lesions greus.
Quin és el motiu pel qual vas
decidir presentar-te a la
convocatòria de concessió
del gimnàs municipal?
En primer lloc, tal i com he
comentat abans, referent al fet
de recuperar esportistes, jo ja

A partir d'ara quins són els
reptes que et planteges
com a coordinador del
gimnàs municipal?
El primer repte que m'he
plantejat ha estat el de mantenir els mateixos serveis que
donava el pavelló, però aconseguint que aquests guanyin
en qualitat. És a dir, que tant
la feina a la sala de fitness,
com a les classes dirigides
sigui d'una altíssima qualitat i
que ens permeti treure'n el
màxim de rendiment.
Per altra banda, tinc molts
reptes de futur, que crec que a
mesura que vagin funcionant
les coses, aniran apareixen
sobre la marxa. Aquests reptes de futur, passen per augmentar els serveis del centre,
aportant noves tendències
d'entrenament i nous materials que ens donin la possibilitat de millorar i augmentar les
possibilitats de realitzar esport
i activitat física.
Com definiries la teva filosofia de treball?
Crec en una vida sana.
L'esport ens ajuda a sentirnos millor, tant a nivell cognitiu com condicional.
Per a mi, és molt important
la constància i continuïtat en
el treball i amb objectius assolibles a mig i llarg termini;
no crec en esforços puntuals
que no porten enlloc.
L'assessorament i les pautes a seguir dónen un suport
essencial per arribar als objectius proposats.
Per què ens aconsellaries
apuntar-nos al gimnàs?
Un professor de la universitat

entrevista esportiva

feia un temps que estava cercant una instal·lació per durho a terme.
Tenia molt clar que era un
repte difícil, calia fer una gran
inversió i començar amb plantejaments nous. Val a dir que
sóc una persona a qui atrauen
els grans reptes.

Un gimnàs amb equipament
d’última generació
El gimnàs del pavelló compta amb les següents instal.lacions:
• Una sala de musculació (sala de fitness) de 185,25 m2.
Equipada amb:
Màquines cardiovasculars d'ultima generació
(Cinta, el·líptica, bicicleta estàtica).
Maquinària guiada (secció de braços i secció de cames)
Zona de pes lliure.
Zona d'estiraments.
• Una sala adjacent a la sala de musculació de 62,40 m2.
On s'hi realitzen classes dirigides com:
Dance infantil, tonificació i cardiobox.
• Una sala de 60,14 m2.
On s'hi realitzen classes dirigides com:
Ioga, pilota, aerodance, taekwondo, entre d'altres.
• Una de 56,26 m2.
On s'hi realitzen les classes d'spinning.
ens va explicar que si algun dia
algú fos capaç de crear un medicament que ens aportés tots
els beneficis que genera l'esport, seria una proesa i l'aportació més gran de la història.
Des del gimnàs, donem la
possibilitat d'assolir tots
aquests beneficis que ens
aportaria aquest medicament,
però d'una manera encara més
productiva. Realitzant activitat
física i relacionant-nos amb la
resta de companys i companyes que vénen al centre.
Realitzar exercici físic ens
permet millorar l'agilitat, posa
en forma el nostre cor, enforteix músculs i ossos, té efecte antidepressiu, prevé el
sobrepès i la obesitat, entre
d'altres.

Per acabar, ens podries
donar uns consells ràpids i
senzills per mantenir-nos en
forma?
Les persones adultes, com a
mínim haurien de realitzar 30
minuts d'activitat física moderada 5 o més dies per setmana. I aquests minuts d'activitat
física, els podem aconseguir
de diferents maneres, com
pot ser practicant algun
esport, realitzant desplaçaments a peu o amb bicicleta o
anant al gimnàs i realitzant un
programa d'exercici planificat
i assessorat per professionals
del món de l'esport.
Per altra banda, la gent jove
i els infants haurien d'acumular, com a mínim, una hora diària d'activitat física moderada.
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club ciclista calma

Actualitat del Club Ciclista Calma

Col·loqui sobre ciclisme
i homentage a Josep Jufré
El 19 de febrer el saló
d'actes del pavelló de Sant
Julià va quedar petit en l'acte-col·loqui sobre ciclisme i
l'homenatge a en Josep
Jufré, organitzat pel Club
Ciclista Calma d'aquesta
població.
L'acte va estar presentat i
moderat per Isaac Vilalta,
conegut periodista d'esports
de Catalunya Ràdio.
Es van tractar diversos
temes, dels quals en destaquem els següents: Josep
Vilaplana, vicepresident de la
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FCC, va comentar la situació
de la Federació, viabilitat econòmica i esportiva, ressaltant
el seu compromís amb els
clubs, la transmissió de valors
i la formació; Ruben Perís,
Unió Ciclista Sants, va confirmar la continuïtat de la Volta a
Catalunya mantenint la seva
independència tot i la difícil
situació econòmica; Joaquim
Sabaté, Esport Ciclista Barcelona, destacava la reducció
del nombre de proves que
s'organitzen durant la temporada. Sobre els perills de la
pràctica del ciclisme en les
carreteres, tots afirmaren que

s'ha de veure el ciclista com
un usuari més de les carreteres i és necessari que des de
les institucions es faci una
campanya de sensibilització
per incrementar la seguretat.
En l'homenatge al corredor
Josep Jufré, tots els participants van tenir paraules d'elogi i reconeixement de la seva
carrera esportiva, destacant la
professionalitat que l'ha portat
a treballar amb grans líders
del ciclisme mundial.
Per part del Club Ciclista
Calma, la Federació Catalana
de Ciclisme, Unió Ciclista
Sants i l'Esport Ciclista Barcelona li van lliurar uns obsequis
commemoratius d'aquest homenatge.
Josep Jufré va agrair a tots
els presents l'homenatge i va
explicar que veu el seu futur
immediat lligat al món del
ciclisme, principalment en la
promoció d'aquest esport.
Sobre la seva carrera va destacar que la participació en
equips estrangers l'ha enriquit
molt a nivell personal. A preguntes dels assistents va indi-

Nou LOGO del club
A partir del mes de març el
club té un logo que l'identifica. Ha estat dissenyat per la
Núria Bosch que ha fet el treball en comunicació amb el
club des de Frankfurt, ciutat
on viu i treballa.

Gestió de Llicències
des de la WEB
Des de principis d'any el club
ha posat en marxa la petició
de Llicències de Ciclisme des
de la web del club cccalma.cat
Es registra la petició i es fa el
pagament en línia. El club gestiona la llicència a la Federació
i el lliura a l'interessat. És un
servei obert a tothom i que es
pot utilitzar des de qualsevol
racó del món.

BTT Les Guilleries
el 10 de juny
Un any més, el Club Ciclista
Calma organitza la BTT les
Guilleries. Aquesta serà la 8a
edició d'aquesta cursa.
Hi haurà dos recorreguts,
de 32 i 42 km aproximadament, que transiten pels paratges espectaculars de les
Guilleries, d'on pren el seu
nom.
Com en cada edició, en
Toni Pérez porta dies treballant en el traçat, buscant
corriols i dreceres per fer més
atractiva i agradable la cursa
als participants.
Des del club ja estem preparant l'organització de la
cursa per tal de que no hi falti
detall i que els corredors puguin gaudir d'un dia d'esport i
de la natura.
Igualment que amb les llicències, les inscripcions es
podran registrar i pagar des
de la web del club. Creiem
que així facilitem encara més
la participació de tots els interessats.

Club Ciclista Calma

Torneig
de Bàsquet

associació de bàsquet sant julià

car que Itàlia és el país on ha
gaudit més i que el Giro és
espectacular per l'afició i els
paisatges, al mateix temps
que és molt dur.
L'acte va finalitzar amb la
projecció d'un vídeo amb
imatges i declaracions fetes al
llarg dels 13 anys de professional i la interpretació musical d'en Pep Poblet, amic i
gran aficionat a la bici.

Estem ja preparant la 28è edició del Torneig de Bàsquet
Unnim de Sant Julià de
Vilatorta, que enguany tindrà
lloc el 31 d'agost i els dies 1 i
2 de setembre.
Com ja sabeu, es tracta del
torneig de bàsquet més gran
d'Europa, obert a tothom
(federats i amateurs) i que
serveix com a pretemporada
per a molts equips. En aquesta edició pensem batre novament el rècord de participació
(242 equips el 2010), ja que
les dates d'enguany són les
millors perquè així sigui.
Esperem la participació de
tots vosaltres, ja sigui com a
jugadors, públic, o millor encara, passant-ho molt bé amb
nosaltres com a voluntari. Us
podeu posar amb contacte
amb el nostre responsable de
voluntaris, en Pere Coma,
pere@catcomagrup.com
tel. 608 94 88 77.
Tota la informació del torneig la trobareu a www.basquetsantjulia.com
Ens veiem al 28è Torneig de
Bàsquet de Sant Julià!
Joan Aragó
Cap de premsa
Torneig Bàsquet UNNIM
Sant Julià de Vilatorta
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Club de patinatge artístic

El club de patinatge artístic
no para de créixer: ja són tretze patinadores que cada
divendres fan esport i s'ho
passen bé juntes.
El passat 3 de desembre
van participar al Festival de
Nadal al pavelló d'esports de
Vic caracteritzades d'àngels,
amb el mallot platejat i unes
ales molt divertides. Va ser tot
un èxit. L'última activitat que
hem portat a terme, el 24 de
febrer, ha estat un entrenament comú amb el Club de
patinatge de Folgueroles, que
ens va permetre compartir
tècniques i fer noves coneixences. Tenim altres activitats
previstes pels propers dies,
per exemple, el 17 de març
anem al Festival de patinatge
de Folgueroles i l'1 d'abril
participarem al Festival del
Mercat del Ram de Vic.

Aquest any, a més, comencem a fer competicions individuals, que tindran lloc els dies
18 i 25 de març.
Aprofitem per convidar-vos
a venir-ho a veure i animar-vos
a fer patinatge amb nosaltres;
quants més serem, més goig
farem i més bé ens ho passa-

rem. Ens podeu trobar cada
divendres al pavelló municipal, d'un quart de sis a un
quart de vuit del vespre o a
l'adreça de correu:
cpasjv@gmail.com.
Us hi esperem!
La junta

La Festa de
l'Esport, els dies
9 i 10 de juny
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Sant Julià de Vilatorta se suma a la
Festa de l’Esport que es farà el cap
de setmana del 9 i 10 de juny amb
diverses activiats esportives organitzades amb la col.laboració de
Tupinots. Per l’endemà diumenge el
Club Ciclista Calma té previst fer la
8a BTT de les Guilleries.

La vilatortina que estudia i, alhora, fa gimnàstica artística a la Universitat de Bridgeport,
Connecticut (EUA), va ser operada de la síndrome comparimental (Pronator Sindrome) i de
compressió del nervi mitjà. La intervenció va
ser realitzada pel Dr. Redler, un especialista en
extremitats molt ben reconegut a la zona, el
passat 20 de febrer.
Panadès està a Brigdeport des de fa tres
anys després d'obtenir una beca per poder
estudiar i entrenar a l'equip de la universitat.
Pel fet que Panadès pertanyi a l'equip i competeixi a la lliga americana universitària esportiva
(National Collegiate Athletic Association,
NCAA), ha hagut d'estar operada pel metge
que en forma part.

esports

Adriana Panadès descansa de la gimnàstica
després d'una operació quirúrgica

“Els músculs estan envoltats per una faixa i
va arribar un moment que el múscul no tenia
espai per créixer”, assenyala la gimnasta explicant la síndrome. A més, dins d'aquesta “faixa”
els nervis van començar a patir ja que hi havia
massa compressió. En l'operació es va tallar la
faixa i així el múscul va tornar a tenir lloc per
crèixer sense molestar als nervis.
Actualment, Panadès està en procés de
recuperació i no tornarà a entrenar amb normalitat fins d'aquí dos o tres mesos.
Com que la competició d'aquest any s'ha
vist truncada per la intervenció, l'equip porta un
control exhaustiu del procés de la gimnasta
perquè estigui en perfectes condicions l'any
que ve.

Roger Puigbò es classifica per Londres 2012
Roger Puigbò, l'atleta vilatortí d'elit, va aconseguir fer
la marca que li demanava el
Comitè Paralímpic Espanyol
(1'37''50) per anar a Londres 2012 en la prova de
800 metres el passat 21 de
gener a Canberra, Austràlia.
Puigbò va disputar aquesta
cursa a la competició en
pista Summer Down Under
Canberra. A més, va superar la marca que li demanava el Comitè en 30 centèsimes de segon, aturant, així,
el rellotge a 1'37''20.
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

Bona Pasqua

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

FUSTERIA
MORERA
Joan Morera Vilamala
C. Jesús, 8
Tels. 93 812 24 13 - 689 92 24 74
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Ausa
gel s.l.
Aliments congelats

RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA
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Distribuïdors de:

-

Gelats
Congelats
Postres
Marisc viu

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

Com cada any, a la llar d'infants municipal Patuleia vam celebrar la Festa del
Carnestoltes. Durant aquella setmana
els infants van portar diferents complements i objectes que ens va manar el rei
Carnestoltes, i vam acabar arrodonint la
setmana tots disfressats sobre el tema
d'aquest any que es tractava de la vida
a pagès. Hi va haver: fruites i verdures,
pagesos i pageses, espantaocells, galls,
gallines, conills... i, fins i tot, un tractor!
Aprofitant que anàvem ben guapos i
guapes ens vam afegir a la rua del CEIP
Bellpuig a la plaça Catalunya.
Com que no en teníem prou, l'AMPA
de l'escola va organitzar una Festa al
Saló Catalunya amb un esmorzar seguit
d'un espectacle infantil que va concloure amb l'aparició d'en Mickey i la
Minnie.
Amb l'arribada del bon temps, vam
aprofitar per sortir de l'escola i així
poder treballar i conèixer alguns dels
oficis que es fan al poble. Vam descobrir
l'ofici de perruquera tot visitant la
Perruqueria Carme, l'ofici de pastisser a
la Crossandra; el de cuiner, a Ca la
Manyana; l'ofici de botiguer, al
Supermercat Pròxim... I també, gràcies
a la col·laboració dels pares i mares de
l'escola, hem tingut l'oportunitat de
conèixer l'ofici de metge, de paleta, de
Mosso d'Esquadra, etc.
Al començar el tercer trimestre, els
grans de l'escola inicien el curset de
natació al Club Natació Vic en el qual
aprenen i gaudeixen de l'aigua.
I aquest any, com a novetat, ens ha
visitat la granja natura a l'escola, i així
els nens i nenes van veure i tocar diferents animals que no formen part de la
nostra vida quotidiana, com per exemple: la cotorra o el periquito, el conill
porquí, el llangardaix (iguana o geco), la
serp, la tortuga, l’eriçó, el milpeus, l’aranya, l’insecte pal, l’insecte fulla, els
hàmsters, la fura, els esquirols, el mussol, la granota, el cargol gegant, i la xinxilla, entre altres.
Ah! i recordar-vos que el dissabte 21
d’abril hi haurà una jornada de portes
obertes de 10 a 1 del matí. Hi esteu tots
convidats.
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Escola Bellpuig
Aprendre i cooperar al Bellpuig
L'escola Bellpuig enceta aquest curs 20112012 un pla de formació per als mestres
centrat en l'aprenentatge cooperatiu. La formació s'allargarà durant un període de tres
cursos consecutius i va a càrrec de la professora de la Universitat de Vic Gemma
Riera la qual és també mare de la nostra
escola. Comptem desenvolupar l'aprenentatge cooperatiu a les nostres aules.
L'aprenentatge cooperatiu organitza l'ensenyament habitual de l'escola, una part si
més no, de manera que els infants aprenguin cooperativament i aprenguin els uns
dels altres. Com que és un canvi important
l'implantem per passos progressius.
En una primera etapa, treballem amb
dinàmiques de grup la cohesió del grup
classe; cal que els nens i nenes sàpiguen
relacionar-se, parlar-se i escoltar-se, plantejar-se i resoldre problemes de convivència
dins l'aula amb serenitat.
En una segona etapa, utilitzem una
manera de fer les classes en què el treball
en equips d'alumnes tan homogenis com
heterogenis hi tingui un pes prou fort. En
aquesta etapa utilitzem el treball en equip
per ensenyar i aprendre.
En la darrera etapa, la tercera, ensenyem
a treballar cooperativament. I aquí, de debò,
els infants treballen junts, és la culminació
del procés; però a més a més, i això és el
que fa el pes, aprenen els uns dels altres i
aprenen què és treballar en equip, en un
equip que elabora conjuntament les tasques
de l'escola. Lluny ha de quedar l'equip que,
i aquest és el que veiem sovint, es divideix
una tasca, treballa individualment i, finalment, el resultat de tot plegat és una addició de treballs individuals recosits.
L'objectiu educatiu del treball cooperatiu
és ambiciós. És aprendre a dialogar, a tenir
en compte l'opinió i la persona de l'altre, i
alhora, a donar la de cadascú, a implicar-se
en una feina escolar de tots. És aprendre a
no plegar els braços i a no arronsar les
espatlles quan cal implicació individual.
Però no ens voldríem perdre en paraules
perquè el treball cooperatiu escolar apunta
més lluny: educar en què el món és per a
tots i que la relació entre els homes ha de
teixir-se de respecte i d'ètica. Ens direu que
és un bon aprenentatge pel que és l'escola
i per més enllà de l'escola.

Treball cooperatiu a l'hort escolar

Fem planter a l'hort de manera cooperativa

Treball cooperatiu de lectoescriptura

El cargol i l'herba de poniol (taller de teatre)

Quines coses suren? (taller de flotació)

Busquem llavors (taller de l'hort)

Juguem (taller de flotació)

Què pesa més? (taller de mesures)

Juguem amb la llum (taller de la llum)

Educació Infantil... jugar i jugar?... El joc és el rei a
Educació Infantil, aquest període de la vida tan bonic
que va des dels tres fins als cinc anys. Sí, el joc regna
a les classes dels més petits de la nostra escola, però
és vehicle i camí obert per a l'aprenentatge en general i per a l'aprenentatge de la ciència. Aquest curs
2011-2012, tot un seguit de tallers a les aules cobreix
l'aprenentatge en medi natural, matemàtica i llengua.
Són els tallers de mesures, de llum, de flotació, d'hort
i de teatre. Aquests tallers estan organitzats a partir
de racons a les aules i tenen un plantejament interdisciplinari: la ciència s'aprèn globalment.
El taller de mesures parteix dels conceptes
intuïtius de pesa poc, pesa molt i de l'esforç que
suposa l'aixecar un cos que hauria de semblar més o
menys pesat. Utilitza un aparell de mesura, les balances, i reflexiona sobre la relació pes/volum, això és
la densitat d'un cos. Aquest pas que va de la intuïció
a la mesura objectiva queda plasmat en una equivalència del pes dels cossos en unitats de sacs de
sal i en una gràfica de mesures.
El taller de llum parteix de la percepció del contrast
entre la llum i la foscor. Busca els elements naturals i
artificials que són a l'origen de la llum i dels diferents
tipus de llum i, a partir de l'establiment d'hipòtesis
prèvies i de l'experimentació, classifica els materials en
opacs i translúcids. També establim la relació d'alguns
objectes amb la seva ombra. Observem el fet extraordinari de la fluorescència de diversos colors i pintures.
El taller de flotació parteix de l'observació de nombrosos objectes que suren i que no suren. Reflexionem
perquè uns cossos suren mentre que d'altres no ho fan
gens o bé gairebé gens. Finalment, classifiquem
objectes diversos segons el seu grau de flotabilitat.
L'hort de l'escola és precisament al mateix pati
d'Educació Infantil i també és un taller. Un escenari viu
i en canvi permanent dels cultius de tardor i d'hivern:
alls, enciams, porros... flors. Tot hi creix. Nosaltres
seguim l'esclat de la vida de les verdures des del
començament. Hem observat la llavor i els plançons,
tot seguit hem plantat i ens hem adonat de la germinació en una torratxeta que portem a casa perquè la
família també hi participi. Quina classe més bonica de
botànica! I més bona! Ens menjarem les nostres verdures!
Al taller de teatre representem contes. Quan representem aprenem a parlar en públic i exercitem
l'expressió oral davant dels altres companys i companyes de la classe. En les festes de la Castanyada i
de Santa Cecília el nostre públic era tota l'escola.
Com que nosaltres mateixos ens fem el vestuari i el
decorat de la representació, el taller de teatre és
interdisciplinari com cap altre perquè desenvolupa
les habilitats plàstiques i artístiques.
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AMPA Bellpuig
M'agrada aquesta escola
A mesura que van passant el anys, m'adono
que cada cop més, m'agrada aquesta escola.
Com a pares, ens inquieten aspectes de l'educació dels nostres fills, que fan que ens qüestionem la qualitat de l'escola on estan.
Segurament hi ha coses que es poden millorar
però en general m'agrada aquesta escola.
M'agrada la proximitat dels/les mestres,
poder compartir amb ells/es les incidències
que puguin anar sorgint i poder sentir-me partícip i col·laborador per solucionar-les. Quan
apareixen dificultats, m'agrada poder tenir l'equip docent a prop per poder expressar les
meves inquietuds i sentir que es preocupen,
igual que nosaltres, per què els nostres fills i
filles avancin, aprenguin i gaudeixin d'una
etapa inoblidable i bàsica en el seu creixement.
Passen moltes hores a l'escola, i per aquest
motiu aquest temps és primordial en la seva
evolució. Tinc, però, la sensació que molts
cops hem exigit que l'escola jugui un paper en
aquest procés educatiu, que potser ens l'hauríem d'exigir nosaltres mateixos. Entre tots fem
escola i entre tots, sense defugir ningú de les
seves responsabilitats, ajudem a créixer i
madurar els nostres fills i filles.
M'agrada que puguem disposar de suport
especialitzat en els casos que el nostre fill o
filla ho necessiti. Segurament mai ens semblarà suficient, les limitacions hi són, però cal
seguir apostant per una proximitat i un entorn
escolar que ens aculli.
M'agrada aquesta escola quan veig que els
nostres fills i filles, poden gaudir d'un servei de
menjador de qualitat. Quan sabem que si
tenim qualsevol problema relacionat amb intoleràncies, al·lèrgies,... els professionals que ho
gestionen i que, dia a dia fan que rutlli el menjador, ho sabran controlar i donar-hi resposta.
Això em tranquil·litza. M'agrada que s'hagi
apostat per menjar bé, de tot i d'aquí, això
m'omple d'orgull i això fa que en presumeixi
quan m'ho qüestionen. Per això m'agrada
aquesta escola.
M'agrada aquesta escola per això que us
dic, però també perquè està en un poble
fantàstic, bell i amb caliu. Sí, caliu quan la
majoria ens coneixem, caliu quan som
capaços d'ubicar els nenes i nenes en la casa
on pertanyen i ens adonem, que això els protegeix i els acompanya.
Aquesta carta és una reflexió des de la visió
d'uns pares que som tots els que formem l'es-

Col.legi el Roser
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cola Bellpuig. Per aquest
motiu no hem d'oblidar les
coses que es fan des de
l'AMPA. M'agrada veure com
pares com nosaltres, es preocupen per donar suport a
l'escola amb l'únic objectiu
d’ajudar en el procés educatiu dels nostres fills i filles.
M'agrada veure com quan
són més petits, ja no han de
patir per la calor sufocant que
entra pels finestrals de les
classes, que hagin après a
nedar amb els seus companys d'escola, que tinguin
un hort i ens portin
enciams.... amb alguna sorpresa. M'agrada veure que
han crescut i podran gaudir
d'equipaments informàtics
adequats i fins i tot potser fer
aquelles colònies tan desitjades...
M'agrada que s'hagin
implicat per poder adaptar els
horaris ara que ens han suprimit la sisena hora o quan ens
vam trobar amb una setmana
blanca.
M'agrada que m'ofereixin
activitats interessants pel
meu fill o filla i que es preocupin per cercar-ne més.
També per aquests pares
que ens acullen a tots en les
festes i que per desgràcia a
vegades deixem una mica
massa sols en les obligacions
que hauríem de compartir...
Puc afirmar que... m'agrada
aquesta escola.

Referent al Memorial E. Bofill
El dia 13 de gener, al col·legi, es va celebrar per onzè any
consecutiu, un acte per recordar al qui fou president del
Patronat, el Sr Emili Bofill.
Cap al migdia, una representació del Patronat, la direcció, el
professorat i alumnat de l’escola van fer una ofrena floral al panteó de la família, ubicat al cementiri de Sant Julià.
A la tarda, una bona representació d'alumnes (de P5 a 4t
d'ESO), tocant diferents instruments com el piano, la flauta travessera, el violí, la guitarra, el violoncel... varen interpretar diferents peces instrumentals i vocals, a la capella del col·legi durant
una hora i mitja. Enguany, i com a novetat, es va estrenar una
versió per a veus i instruments dels Goigs del Roser que va tenir
molt d'èxit. Acabat el concert, i per cloure l'acte, el professor de
música d'ESO (Sr Josep Serdà) va interpretar la “Rapsodia
Hungaresa” núm. XIX de F. Liszt. Felicitem tant als alumnes com
als professors que els dirigien perquè va ser fantàstic!
Cal remarcar que totes aquelles famílies que ho van desitjar
van poder assistir i gaudir del concert acompanyats dels alumnes d'ESO i els professors.
L'acte en el qual hi va col.laborar molta gent, va ser emotiu i
d'una gran qualitat tant personal com musical. Gràcies a tots!

Calendari de Preinscripcions
Llar d’Infants Municipal Patuleia
Curs 2012-13
21 d'abril de 10h a 13h:
Del 7 al 18 de maig:
25 de maig:
Del 28 al 30 de maig:
6 de juny:
Del 11 al 15 de juny:

Portes obertes
Presentació sol·licituds
Publicació barems
Reclamacions
Publicacions llistes definitives
Període de matriculació
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Col.legi
el Roser
Nadal 2011
Un pessebre acollidor
El dia 16 de desembre, a les
3 de la tarda, alumnes i professors del col·legi “El Roser”
vam oferir a les famílies la
representació de Nadal al
pavelló esportiu de Sant Julià.
Sota el títol “Un pessebre
acollidor” i amb la col·laboració de tots els alumnes
de l'escola, des de P3 a 4t
d'ESO, representàrem un
pessebre vivent. Un pessebre
on els diferents personatges
carregats de vida transmetérem un seguit de valors
necessaris que sovint oblidem, però que, en especial
aquestes festes, cal tenir molt
presents.
Els alumnes de 4t d'ESO
van ser els personatges de
l'Establia i representaven l'amor, la família, la humilitat...
“Les figures del pessebre”
(alumnes de 1r i 2n d'E.
Primària) decoraren el pessebre: llenyataires, caçadors,
pescadors, dones que renten,
dones que filen... i cantaren
una cançó en anglès anomenada It's almost Christmas
time. Tots ells i els pastors i
pastores de 3r i 4t d'E. Primària simbolitzaren l'amistat, l'alegria, la companyonia, la tolerància, la senzillesa... aspectes molt importants per fer
front a la societat que vivim.
“Els àngels” (alumnes de
2n d'ESO) representaven
aquells personatges que estan sempre al nostre costat i
ens ajuden a aixecar-nos
quan ens entrebanquem, que
tenen sempre paraules amables, ens donen ànims i sovint
se'ns manifesten en forma
d'amics, mestres, pares, mares, germans, avis...

“Les estrelles” (alumnes de
1r d'ESO) van ser un reflex
d'aquella llum que ens guia en
els moments més foscos i
complicats de la vida.
“Les boles de Nadal” (alumnes de 5è i 6è) ens van recordar la importància de la unió
entre tots els països del món.
“Els animals” (alumnes de
P3 - P4 - P5) simbolitzaven
éssers vius que s'han de cuidar i respectar perquè ens fan
companyia i formen part del
nostre entorn.
“Els dimonis” (alumnes de
3r d'ESO) foren els entrebancs
que sovint hem d'anar superant en el nostre dia a dia.
Els Reis i els regals (alumnes de 4t d'ESO) van ser el

símbol d'aquells valors positius que tots portem a dins
però que al llarg d'aquestes
festes recordem d'una manera
ben especial.
Aquest pessebre va estar
fet amb poc material, bona
voluntat, esforç, paciència,
dedicació, alegria i amb el treball conjunt d'alumnes, de
mestres i de famílies en una
mateixa direcció. Cal dir que
en una hora i mitja vam aconseguir que tota la comunitat
educativa gaudís, en un pavelló esportiu, d'una bonica i
distreta tarda de Nadal.
Va cloure la representació
la cançó “M'agrada el Nadal”
cantada per tothom. Fins l'any
vinent!

Els alumnes de P3- P4 i P5 es
van desplaçar a “can Pic” de
Taradell per fer un taller de
cuina. Un cop allà, i després
de fer un recorregut pels voltants de la casa, buscaren els
materials i utensilis per elaborar boles de coco que els nens
i nenes van poder endur-se a
casa. Va ser molt distret i això
d'emportar-se'ls a casa els va
agradar moltíssim.
1r i 2n d'E. Primària van
visitar “les coves del Toll” de
Moià. Observaren i s'informaren de com vivien els homes
prehistòrics (quins utensilis
feien servir, com caçaven,
com cuinaven, com es defensaven...). Completaren la sortida amb la visita al museu on
es guarden totes les restes
trobades en aquestes coves.
Va ser una visita molt atractiva
i motivadora.
3r i 4t d'E. Primària es van
desplaçar al poble de Collbató
per visitar “La cova de
Salnitre”. Primerament se'ls
va passar un vídeo i després,
un cop traspassat el llindar de
l'entrada de la cova, van encetar un recorregut d'aproximadament 500 metres seguint
els conductes més espaiosos
i més bellament ornamentats
per estalactites, estalacmites i
columnes. Va ser profitosa i
molt espectacular.
5è i 6è d'E. Primària van
anar al “Monestir de Ripoll, el
museu, l'scriptorium i a La
Farga Palau”. El matí visitaren
el monestir com a mostra del
romànic català; el museu
etnogràfic de la població i l'scriptorium, una exposició permanent que, de manera interactiva i didàctica, els va oferir
la possibilitat de conèixer el
passat cultural de la població i
la importància que el monestir
de Santa Maria va tenir al llarg
dels segles X-XII. A la tarda,
van anar a veure La Farga
Palau, exemple d'una indús-
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Les sortides culturals
del 1r trimestre

tria històrica, la farga catalana,
que va tenir un paper molt
important en el desenvolupament industrial per a l'obtenció del ferro durant els segles
XVII i XVIII. Van aprendre moltes coses, va ser molt atapeïda, però val la pena! Van tornar molt contents.
1r i 2n d'ESO visitaren
Ullastret i Pals per gaudir no
tan sols d'un paisatge excepcional sinó especialment per
fer un recorregut per la nostra
història. Primer de tot passejaren per un poblat iber on varen
poder observar com era el dia
a dia d'aquests nostres avantpassats. I després es desplaçaren fins a Pals per poder
percebre com era un poble
medieval. Van poder ampliar
de manera directa els contin-

guts teòrics treballats a l'àrea
de Socials.
3r i 4t d'ESO van anar al
Centre Europeu de la Natura
de Viladrau. A la primera part,
un grup d'alumnes va fer una
immersió pel paisatge del
Montseny per treballar dos
elements claus del Parc
Natural com són l'aigua i l'arbre; concretament conegueren les adaptacions de l'alzina. Paral·lelament, l'altre curs
(en petits grups) va fer una
activitat lúdica de recerca
d'informació en els interactius, audiovisuals, maquetes... dels sis àmbits que presenten els espais temàtics de
l'aigua i de l'arbre. A la segona part els grups es van intercanviar. Va ser un matí distret
i molt profitós!
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especial sant jordi

L’Elisenda Guàrdia és una jove escriptora vilatortina de 16 anys que estudia
primer de Batxillerat a IES Jaume Callís de Vic. Els seus treballs han estat
guardonats en diversos certàmens literaris:
• Premi Àngels Viladomat (1r ESO), per l'obra: La vida d'un gra de sucre.
• XXIX Premis literaris per a estudiants (1r i 2n ESO), per l'obra: Atrapada en
un món en blanc.
• Premi Àngels Viladomat (2n ESO), per l'obra: Tempus fugit.
• Premi Antoni Pous (3r i 4t ESO), per l'obra: Desitja, una cosa tan fàcil.
• XXXII Premis literaris per a estudiants (3r i 4t ESO), per l'obra: Els límits de
la diferència.
Aquesta jove promesa de les lletres ens ofereix un relat inèdit en exclusiva
molt adient per aquestes dates. Serveixi doncs, com a tast literari
avançat de la propera diada
de Sant Jordi.

Bona Pasqua
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Vaig tenir la sort d'estar en
mans del millor pastisser de
tot el continent. Això del millor no ho considerava tothom, de fet només era
reconegut pel petit poble on
vivia. Però jo, quan el mirava,
sentia el talent, la passió, el
desig i la dedicació que posava en fer les seves obres d'art,
dolces i delicades, i em semblava que em transformava
amb la unió d'aquests sentiments.
Sabia que tard o d'hora el
mestre pastisser posaria les
seves mans damunt meu.
Que tot canviaria. Seria el
canvi d'un abans i un
després, però sense possibilitat de retorn. Tenia ganes de
convertir-me en el motiu
d'aquella Setmana Santa,
però sabia perfectament que
un cop s'acabés la Pasqua, jo
desapareixeria amb ella.
Esperava amb impaciència
que arribés el gran dia. La nit
abans, l'estimat Vincent va
deixar tots els ingredients a
punt, tot al seu lloc i amb un
ordre impecable. No volia
anar amb presses l'endemà i
no arriscar-se a tenir algun
imprevist d'última hora.
Quan ho va tenir tot a punt es
va ficar al llit, amb cert neguit
a l'estómac que li féu escurçar hores de son.

Abans que sortís el sol,
una olor subtil i vellutada ja
omplia l'obrador, i el forn feia
estona que estava ardent. El
so del cruixit de la llenya
transformava l'ambient, totalment confortador, i jo
només esperava. Esperava,
amb ànsies.
Es va anar fent de dia i el
rajos de sol entraven per una
finestra, petita i estreta de l'obrador.
Un cop la massa va estar
feta, la va treure del forn, li va
posar una deliciosa melmelada de gerds i fruits del bosc, i
ja només faltava cobrir-la de
xocolata. Era el meu torn.Vaig
sentir l'escalfor del foc lent
que em desfeia, molt a poc a
poc. Poc després que la
massa estigués refredada, jo
ja cobria el que seria la mona
de Pasqua d'aquell any.
L'orgullós pastisser va atorgar totes les seves habilitats
artístiques per fer una mona
mai vista, hi va dedicar
moltes hores i el resultat va
ser realment increïble. Quan
va fer l'últim sospir indicant
el final de la seva obra mestra, va exposar la mona al seu
aparador.
M'hagués agradat dir-li a
en Vincent que no totes les
xocolates tenien la sort d'anar a parar a la seva pastisse-

ria, i encara menys ser la protagonista del d'aquell dia tan
important. De veritat hagués
estat tot un detall agrair-li.
Confesso que estava aterrida
per no arribar a l'altura de
ser una bona xocolata i fallarli en la seva obra mestra. I
fins un cop la gent no va
començar a menjar-me, els
dubtes no es van esvair.
Era la mona més impressionant que havia fet en els
darrers deu anys que era
pastisser. Feia un metre
d'alçada i un altre d'amplada
i tenia tres bases, una a sobre
de l'altra. La part de sota era
una base coberta de xocolata
negra, amb pistons d'avellanes. A sobre, una altra base
formava una cascada de
xocolata amb llet i tot el contorn era de brioix flonjo
acompanyat de crocant d'ametlles. Encara un tercer pis,
amb tot de figures finíssimes
de xocolata aromatitzada
amb taronja representaven
una imatge del poble, on es
veien les típiques casetes de
xocolata, però totes fetes a
l’estil Vincent. També hi havia
afegit trossos de massapà

amb forma de fulles i altres elements, i encara hi havia una fina
cortina de caramel que envoltava
tota la base. Evidentment no hi faltaven els ous de xocolata, els pollets
i les plomes, que les va ficar totes
de color blanc per no desfasar el joc
de colors que havia format.
Era tan bonic veure'm reflectida
al vidre. Em sorprenia que no tingués ganes de menjar de mi
mateixa.
De seguida, el carrer es va anar
omplint de curiosos que es quedaven bocabadats davant aquella obra
mestra.
Quan el diumenge de Pasqua
em van treure davant la plaça
Major, tothom m'observava meravellat. Els crits d'eufòria i
admiració es van mantenir durant
tot el matí. Al migdia, en Vincent va
dir que havia de dir unes paraules
i, davant de tot el poble, va anunciar que aquell any volia compartir
la mona amb tothom, vet aquí el
motiu de la grandària.
Jo, mentrestant, darrere mossegada i mossegada anava desapareixent, i ningú no se n'adonava.
Una dona gran va agafar l'últim
tros de mona, i just abans d'engolir
l’última mossegada va comentar:
“És la millor xocolata que he tastat mai, es dissol immediatament
quan te la poses a la boca, i ben a
poc a poc, embolcallant la llengua i
el paladar. Quina explosió de
sabors, té un gust complex però
alhora senzill, cremós, rotund i
sobretot, exquisit”.
Aquell dia, en aquell moment,
em vaig sentir autèntica, com mai
m'havia sentit abans. Els dubtes
que tenia sobre la meva qualitat
van desaparèixer completament, i
quan la dona es va ficar l'últim tros
de mona a la boca i ja queia gola
avall vaig pregar perquè a partir de
llavors, tothom pogués gaudir
d'una Pasqua com aquella, i que la
gent mostrés el mateix afecte pels
dolços que ens acompanyen any
rere any, durant el diumenge de
Pasqua.
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Agenda
Actes de primavera
6 d'abril -divendres Sant• Processó del Mont-i-calvari
8 d'abril -diumenge de Pasqua• Cantada de les Caramelles
del Roser pels carrers del poble
9 d'abril -dilluns de Pasqua• Aplec de Puig-l'agulla
(Agrupació Sardanista)
14 d’abril
• Donsamí magradat presenta:
“Teatre Comercial”
15 d'abril -capvuitada de Pasqua• 35a Diada caramellaire
19 d’abril
• Xerrada per a pares i mares:
“La prevenció de consum
d’alcohol en adolescents”
22 d'abril -vigília de Sant Jordi• Acte independentista a Sant Llorenç
(Terra de Tupinots)
• Presentació de la restauració dels gegants
i dels nous gegantons
• Conferència: sobre les Sirenes
1 de maig
• Trobada dels 5 casals (Casal d'avis)
13 de maig
• 29a Caminada popular de les Guilleries
19 i 20 de maig
• IV Fira del Tupí
20 de maig
• Festa del soci del Casal d'avis
28 de maig
• Festa local
2 de juny
• Cantata “La Rateteta que escombrava
l’escaleta” amb la participació d’alumnes
de l’Aula de Música de Sant Julià.
Auditori de Calldetenes
3 de juny
• 153è Certamen ocellaire
(Societat Ocellaire)
9 i 10 de juny
• Festa de l'esport (Tupinots)
10 de juny
• 8 BTT de les Guilleries (CC Calma)
23 de juny
• Focs de Sant Joan - Flama del Canigó
30 de juny
• Encendre de les Set Fonts
(Terra de Tupinots)
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