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BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

•
•
•
•

Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

Parc de les Set Fonts

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

Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA

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

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

30

Domicili: Passatge Font de la Teula, 14
Tel. 93 888 71 35 - SANT JULIÀ DE VILATORTA
Taller: Rec d’Acumulada, 7
08519 FOLGUEROLES - Mòbil 659 13 43 29
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Av. St. Jordi, 19
Tel. 93 888 76 27
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Vilatorta

Contingut

Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

Any XIX
III època
Núm. 56
Sant Julià de Vilatorta
Pasqua 2010

1. Portada
3. Sumari
V ilatorta

5. Pasqua
6. Poble
11. Poble-opinió

Edita:
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta

Portada:

Premi aquarel.la 18è Concurs de Pintura
Ràpida obra de Carles Ballestero

Impressió: Gràfiques D3T

12. Urbanisme
14. Meteovilatorta
17. Entreteniments
18. Tradició
20. Referèndum

Dipòsit legal 37.048-95

29. Abaraka Bake

Han col·laborat
en aquest número:

30. Agrupació Sardanista

Caramelles del Roser, Santi Riera, Concepció
Tort, Equip de Meteovilatorta, Associació
Familiar de Sant Julià de Vilatorta, Punt Jove
Tortí, Lídia Arimany i Maria Ferrer, Regidoria
d'Urbanisme, Feliu Puigbò, Plataforma “Sant
Julià decideix”, Joan Carles Rodríguez, Dolors
Blanch, Maria Soler i Maria Pérez, Associació
Abaraka Bake, Agrupació Sardanista, Jaume
Miravet, Llar d'infants municipal Patuleia,
AMPA i CEIP Bellpuig, APA i Col·legi del Roser
i les cases comercials i particulars anunciants.

34. AMPA I CEIP Bellpuig

Agenda de
les principals
activitats de
primavera

33. Llar d'infants Patuleia

40. AMPA i Col.legi del Roser

Data de tancament del proper número
El termini per lliurar el material per a publicar en
la propera edició de la revista VILATORTA
corresponent a l'edició de Festa Major - núm. 57
- s'acaba el dia 21 de maig.

- Cantada de Caramelles. Diumenge 4 d'abril.
- Aplec de Puig-l'agulla. Dilluns 5 d'abril.
- XXXIII Trobada de Caramelles,
XIX Concurs de Pintura Ràpida i
VI Trobada de col·leccionistes de plaques de cava.
Diumenge 11 d'abril.
- Diada de Sant Jordi. Divendres 23 d'abril.
- XXVII Caminada popular de les Guilleries.
Diumenge 16 de maig.
- II Fira de Ceràmica El Tupí.
Dissabte 22 i diumenge 23 de maig.
- Festa local -segona Pasqua. Dilluns 24 de maig.
- XIV Homenatge a la Vellesa. Diumenge 6 de juny.
- 6a BTT les Guilleries. Diumenge 6 de juny.
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PERE MORERA
Pintura decorativa
Pintura industrial
Façanes
Lacats
Vernissos
Taller: C. Indústria, 24
Polígon Industrial La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
Domicili: C. de la Mercè, 47
08504 Sant Julià de Vilatorta
Telèfon 93 888 76 58
moreramir@yahoo.es

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

Caramelles del Roser

Diumenge, 4 d'abril - Pasqua Florida
Com cada any, el matí de Pasqua Florida, els
Caramellaires del Roser farem el nostre 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.
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 del nostre poble:

De 9.00 a 10.00 h:

Plaça de l'Ajuntament - Carrer de la Mercè - Plaça Francesc Macià Carrer de la N'Anna Xica - Carrer de Montseny - Plaça Major.
De 10.00 a 11.00 h: Carrer del Rector Roca - Carrer de la Font - Avinguda de Sant Jordi Carrer del Centre - Carrer Coll de Romagats - Carrer de Matagalls Carrer de Puig-l’agulla
De 11.00 a 12.00 h: Avinguda Nostra Senyora de Montserrat - Carrer de l’Albereda - Carrer de Núria
Carrer dels Marquessos deVilallonga - Carrer de Sant Roc
A les 12.45 h:
cantada a l'església parroquial
De 13.00 a 14.00 h: Carrer de l'Església i cantada final a la Plaça de l'Ajuntament.
Aquest any estrenarem una composició amb
text d'Anton Carrera i música de Santi Riera,
dedicada a un indret molt bonic del nostre terme:
La font de la riera. És una evocació de l'ambient
que la naturalesa, amb una vegetació exhuberant,
ha anat creant entorn de la font.

Aquest indret es veurà novament afectat per
l'ampliació de l'eix transversal. Confiem que, dintre del possible, serà preservat de manera que no
es perdi un dels llocs més emblemàtics del nostre
poble.
Bona Pasqua!
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Poble

Serveis Socials s'apropa als ciutadans
Enguany els serveis socials del municipi estan
ubicats a la planta baixa del nou ajuntament.
L'equip humà i professional té la pretensió d'apropar-se a tots els ciutadans i ciutadanes del
municipi, de tal manera que els serveis que s'ofereixen tinguin un caire universal i útil pels
usuaris que l'utilitzin. Per això la voluntat manifesta de l'equip de serveis socials per tal de
donar-se a conèixer i acollir a totes aquelles persones que els hi calgui el suport de serveis
socials. Així doncs l'equip de serveis socials el
formem:
Treballadora social (assistenta social) que
desenvolupa les següents tasques:
· Informar i orientar al ciutadà de serveis, prestacions i/o recursos. Per exemple: Llei de
dependència, teleassistència domiciliària, ajudes
tècniques per la cambra del bany, servei d'ajuda
a domicili, entre d'altres.
· Suport i acompanyament a les famílies en
situació de desestabilització familiar.
· Treball grupal: potenciar grups i associacions
de caire social dels municipis oferint suport i
col·laboració (Casals d'Avis)
· Treball comunitari: animació, promoció i
desenvolupament comunitari (Voluntariat).
La treballadora social atén a l'Ajuntament i cal
demanar hora.
Telèfon: 93 812 21 79.
Horari: dilluns de les 10:00h a les 12:00h del
migdia (cal demanar hora)
Treballadora familiar
La tasca de la treballadora familiar està emmarcada dins el Servei d'Ajuda a Domicili. La seva
intervenció es caracteritza per la intervenció
directa amb la persona atesa i/o la família en el
seu entorn i domicili. L'objectiu general de la
treballadora familiar es afavorir una millor qualitat de vida de les persones ateses, potenciant
l'autonomia i el benestar de la persona i/o família. Tanmateix, desenvolupa treballs comunitaris: intervenció en projectes ( Tallers de memòria …)

6

Educador social
Les tasques de l'educador social són:
· Detectar i prevenir situacions d'exclusió social
dels menors i les seves famílies.
· Informar, orientar i assessorar als joves i les
seves famílies sobre recursos socials i educatius.
· Vetllar per l’escolarització dels menors.
· Seguiment individualitzat de menors i les seves
famílies amb problemàtiques socials o de risc.
· Suport als joves en l'elaboració del seu itinerari professional o formatiu.
· Treball comunitari: participació i promoció de
projectes (Prevenció d'absentisme escolar, Tallers de comunicació per a persones immigrades,
Prevenció de Drogodependències, Sessions d'orientació a famílies amb joves adolescents…)
Per a contactar amb l'educador social cal concertar cita prèvia trucant al telèfon de
l'Ajuntament. Telèfon: 93 812 21 79.
Tanmateix, des de la regidoria de serveis
socials de l’Ajuntament de Sant Julià, s'aposta
per una intervenció global, per cobrir les necessitats bàsiques i donar cobertura social a tots
aquells ciutadans que es trobin en situacions
d'exclusió social, de marginació o de problemes
derivats de la crisi econòmica actual. Per això, i
gràcies al suport incondicional d'entitats financeres, en aquest cas l'oficina de Sant Julià de “La
Caixa”, es potencia la participació a activitats
extraescolars amb una part de subvenció a les
famílies amb dificultats econòmiques o en risc
social.
Actualment s'ha iniciat un espai de reforç
escolar amb la participació d'infants del municipi, per tal d'establir un espai acadèmic on es
pugui potenciar aquelles mancances les quals
que cal donar-hi una resposta educativa.
Recordar-vos que està oberta la convocatòria
per participar en el programa de termalisme
social de l’imserso. Està adreçat a totes aquelles
persones de més de seixanta anys jubilades o bé
que tinguin una prestació d'invalidesa.

Tripa 56

25/3/10

15:23

Página 5

Poble

XXXIII Trobada de Caramelles

El proper diumenge 11 d'abril es farà la XXXIII
Trobada de Caramelles que comptarà amb colles
d'arreu de Catalunya dividides en dues categories:
grans i infantil, i amb una participació màxima de
12 colles grans i 5 colles infantils.
La diada començarà amb la trobada de totes les
colles i acompanyants a la plaça de l'Ajuntament,
on se'ls oferirà un esmorzar amb coca, xocolata

desfeta i vi bo. Les Caramelles del Roser obriran
el certamen i tot seguit començaran les actuacions, donant per finalitzat l'acte un cop totes les
colles hagin fet la seva actuació.
A més del concurs de pintura ràpida, al llarg
del matí es farà la VI Trobada de col·leccionistes
de plaques de cava, a la plaça de l'Ajuntament.

27a Caminada popular de Les Guilleries
La 27a Caminada popular de Les Guilleries
es farà el proper diumenge 16 de maig. En
aquests moments s'està dissenyant el recorregut que serà d'entre 17 i 20 quilòmetres i
comptarà, com en totes les edicions, amb
algun tram que no s'ha fet en cap caminada.
El punt de sortida i arribada serà el parc de les
Set Fonts on hi haurà la taula d'inscripcions.
Al llarg del seu trajecte s'establiran diversos
punts de control i avituallament i tots els participants seran obsequiats amb una peça de la
nova col·lecció. Us recomanem aquesta petita
aventura que es pot fer amb la família, amics,
sols..., com vulgueu, i gaudir dels magnífics
paratges i vistes de la nostra rodalia.
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Poble

19è Concurs de Pintura Ràpida
Com ja és tradicional, el diumenge després de Pasqua, el
mateix dia la Trobada de
Caramelles, enguany, el dia 11
d'abril, es celebrarà el 19è
Concurs de Pintura Ràpida, convocat per l'Ajuntament i l'Escola
Municipal de Dibuix i Pintura,
amb l'assessorament del Grup de
Pintors
“Tendències
Art
d'Osona”.
Aquest concurs obert a la participació de tots els artistes, sense
distinció d'edats ni categories,
començarà amb el segellat de les
teles o suports, a l'Aula de
Cultura, de 8 a 10 del matí.
Durant aquest període hi haurà

coca i xocolata per a tothom. Les
obres hauran de ser entregades al
mateix lloc fins a 2/4 de 2 del
migdia.
A la tarda, després del veredicte del jurat, es farà el lliurament
de premis i les obres no premiades es posaran a la venda al preu
que fixi el seu autor, quedant
exposades des de 2/4 de 7 de la
tarda a 2/4 de 9 del vespre.
Aquest any hi haurà quatre
premis de la categoria d'adults.
Els premis de Categoria
Juvenil, primer i segon, seran
patrocinats per la firma comercial “Pintur” i consistiran en un
lot de pintures, igualment que els

de categoria Infantil, en modalitats A, B i C (segons edats). A
més dels premis, tots els participants juvenils i infantils tindran
un lot d'obsequis gentilesa de “La
Caixa” i “Caixa de Manlleu”.
Aquest concurs de pintura
ràpida, al llarg de tots aquests
anys que s'ha anat celebrant, ha
adquirit un bon prestigi entre els
diversos concursos que es fan a
Catalunya, i això fa que vinguin
pintors d'arreu del país, de tal
manera que la nostra pinacoteca
municipal ha anat creixent amb
un contingut d'obres de diferents
pintors i estils.

Assemblea general de l'Associació Familiar
Com cada any entre els mesos de juny i setembre
se celebra la nostra assemblea general, que és on es
prenen totes les decisions i on es solen exposar
totes les inquietuds per part dels associats. És per
això que us volem fer saber que l'assemblea d'aquest any tindrà lloc el proper divendres 11 de

juny, ja sabem que falta molt de temps, però es
important anar-ho recordant ja que com més
serem, millor.
Per contactar amb nosaltres escriu un e-mail a:
associaciofamiliar@gmail.com, o telefona al 938
122 040 preguntant per en Jordi.

La revista Vilatorta posa
l'espai Poble a disposició
de tothom qui ho vulgui
Només cal que els textos que es vulguin posar, siguin respectuosos i que
la informació continguda sigui veraç. Atesa la limitació de l'espai, cal
que tots els articles siguin d'una extensió inferior a 15 línies mecanografiades a doble espai en full A-4, i s'han d'enviar amb una referència de
l'interessat on consti el nom, cognoms i població. Es publicaran tots els
treballs rebuts dos mesos abans de la publicació de la revista -edicions
anuals: Pasqua, Festa Major i Nadal. Podeu trametre-ho a: revista
Vilatorta, plaça del Marquès de la Quadra, núm.1 o bé a l’adreça electrònica: gilabertme@diba.cat
8
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Poble

Punt Jove Tortí
Benvolguts/des lectors/es,
Després d'un Nadal i unes festes ben plujoses i
fredes ens tornem a trobar una altra vegada. El
principi d'any ha estat marcat per força activitats
al Punt Jove Tortí. Hem fet, i amb molt d'èxit, un
taller de moneders, un taller de disseny de moda
ecològica, l'Esquiada, el Carnaval...
Poc a poc, el Punt Jove es va consolidant com
a un recurs més dels i les joves adolescents del
poble, on poden estar a les tardes i realitzar una
sèrie d'activitats lúdiques que combinades amb
l'espai “deures” omplen una franja horària important per al desenvolupament general dels i les
noies que vénen. Des de les 17 a les 19 hores hi ha
prioritat per a tots/es aquells/es joves que tinguin
“deures”. Aleshores poden disposar dels ordinadors, connexió a Internet, diccionaris en anglèscatalà, i una aula per ells. Però ull! També hi ha
temps per a l'oci! Concretament, cada dijous passem “una peli” que mirem tots/es junts a l'aula de
la “tele”. En aquest espai es gaudeix d'una bona
pel·lícula alhora que es busquen temes prou inte-

ressants pels joves del poble. A més el Punt jove
disposa de la wii i jocs de taula.
També i molt important, comentar que estem
en plena temporada del Raid dels Ausetans, una
“competició” entre joves dels pobles de la comarca que disfruten d'un seguit de proves d'aventura
alhora que competeixen entre ells. L'objectiu del
Raid és proporcionar un oci alternatiu als joves i
donar-los eines perquè es puguin desenvolupar,
aprendre i divertir en el seu temps lliure. Tant els
equips petits com els grans estan molt motivats i
des d'aquí el Punt Jove els donem tota la sort del
món per la gran final a Les Comes, que tindrà lloc
a mitjans de juny, una vegada els estudiants hagin
passat la selectivitat. Esperem doncs que hi hagi
molt SORT!!

La festa de Sant Julià
El passat diumenge dia 10 de gener es va celebrar
la festa del patró de la parròquia amb la tradicional missa a l'església parroquial amb el cant de l'o-

fici en llatí, compost per Ramon Victori. A la
tarda hi va haver l'actuació de la Big Band de
Manlleu.

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.
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
9
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

C. Mas de la Mora, 16
Pol. Ind. Parc d’Activitats
Econòmiques d’Osona
Tel. 93 889 01 47
08500 VIC

ANUNCIA’T A

Vilatorta
arribem a cada casa

Carrer de Cardona, 1
Tel. i Fax 93 886 10 69

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,…

Som al c/ Rector Roca, 9 (al costat de l’església) de Sant Julià de Vilatorta
Per encàrrecs al tel. 93 812 20 92
10
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Poble - Opinió
Flors de Bach
Per conèixer l'origen de la utilització de les
Flors de Bach ens hem de remuntar entre
1920 i 1930.
Les propietats curatives d'aquestes flors
les va descobrir el Dr. Bach. Ell era metge i
un gran investigador. Com a metge tenia un
enorme desig d'ajudar a les persones, però
no estava molt convençut de la medicina que
practicava.Així que es va dedicar a buscar un
mètode menys agressiu, més subtil, benigne i
suau. Va ser llavors quan va començar a
entrar en el món de la homeopatia. Després
de practicar durant una sèrie d'anys amb
aquesta metodologia amb molt d'èxit, va
observar un fet curiós: molts dels pacients
que el visitaven per una mateixa molèstia
física tenien característiques en comú: la
postura, la manera de parlar i
gesticular…De manera que va començar a
analitzar els seus pacients no tant per la
malaltia que el visitaven sinó per la seva personalitat. Va investigar amb remeis florals
que ell mateix va recollir i els va preparar de
manera homeopàtica. Després d'experimentar amb ell mateix, amb plantes i animals, va
començar a provar amb pacients, receptant
el remei per la seva personalitat i no pels
símptomes físics.
Degut als sorprenents resultats, va decidir
prendre una nova filosofia: Per corregir
una malaltia física, és necessari primer
corregir els problemes mentals i emocionals. D'aquesta manera resolem els pro-

blemes físics amb més facilitat i menys risc
que reapareguin.
Així va ser com el Dr. Bach va desenvolupar una medicina que tracta un aspecte que la medicina tradicional té més
descuidat: Les emocions.
Per tant, mitjançant la teràpia floral
podem tractar des d'estats d'angoixa, pors,
inseguretats, gelosia en nens, falta de concentració… fins a migranyes, dolors de tot
tipus, insomni…
Cal destacar que els resultats acostumen
a ser molt bons tant en adults com en
infants, però aquests darrers solen respondre molt més ràpid al tractament gràcies a la
seva gran capacitat de curació, ja que tenen
una energia vital molt més potent que nosaltres. I no podem deixar passar per alt un
aspecte molt important: No té efectes secundaris.
Un altre ús interessant de la teràpia floral,
és l'ús tòpic. Al nostre centre fem preparats
personalitzats especials per a qualsevol trastorn cutani: arrugues, flaccidesa, ulleres,
taques, cel·lulitis,etc… ja que igual que en les
malalties aquests trastorns també acostumen a tenir un origen intern, sovint desencadenat per les emocions. Són uns preparats
molt econòmics i amb uns resultats molt
sorprenents.
Per a més informació: Estètica i Teràpies
Lídia. C. Núria, 1. 938888370.

ANUNCIA’T A

Vilatorta
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Urbanisme

Consideracions sobre l'alteració dels termes
municipals de Calldetenes i Sant Julia de
Vilatorta en el sector de la Font d'en Titus

12

Darrerament l'Ajuntament de Sant Julià i, en
alguns casos, personalitzant en el seu Alcalde, és
objecte de titulars periodístics on se'l culpabilitza
de la manca d'enteniment amb el de Calldetenes en
l'afer de la”urbanització Font d'en Titus”.
Amb propietat, hem de parlar d'alteració parcial
dels termes municipals de Sant Julià de Vilatorta,
Taradell, Santa Eugènia de Berga i Calldetenes,
operació conjunta, que es va iniciar a principis de la
dècada dels 90, per tal d'ajustar els límits municipals de cadascun d'ells a la seva realitat demogràfica.
En els quatre pobles es donava la circumstància
que part de la població es concentrava en nuclis
més pròxims al poble veí, que era el que els donava
serveis bàsics, que no pas al propi. Era el cas de les
finques de Can Pic i Rocafarigola, que essent del
terme de Sant Julià rebien els serveis de
l'Ajuntament de Taradell, del barri del Raval i
alguns masos pròxims del terme de Taradell que
pràcticament i en matèria de serveis, eren integrats
al nucli de Santa Eugènia de Berga, del Raval o
Barri de Darrera els horts, que essent de Santa
Eugènia formava un sol conjunt, amb continuïtat
urbana, amb el nucli de Calldetenes i, finalment,
els sectors de la Font d'en Titus i la Font d'en Pep,
del terme de Calldetenes, on els serveis públics
obligatoris ja eren prestats per l'Ajuntament de
Sant Julià i, que amb el desenvolupament urbanístic passarien a integrar-se, amb continuïtat urbana,
al nucli de Sant Julià.
En el cas de Calldetenes, s'havia plantejat també
agregar territori de Vic, però, tal com es recull en el
Decret 202/1995, d'11 de juliol (DOGC 24-71995) d'alteració de termes entre Calldetenes i
Santa Eugènia de Berga, “per acord plenari (de
l'Ajuntament de Calldetenes) de 27 d'abril de 1992,
va circumscriure la tramitació de l'expedient només en
relació al municipi de Santa Eugènia de Berga.”
L'operació, plantejada i acceptada pels ajuntaments implicats per fer-la conjuntament i sense que
cap poble hagués de pagar res a l'altre, ja que tots
donaven per una banda però rebien per l'altra, per

imposició del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, es va fer per fases i així,
mitjançant el Decret 147/1991, de 17 de Juny,
Taradell segrega part del seu territori que és agregat
al de Santa Eugènia de Berga, dos anys i mig després, és Sant Julià que cedeix part del seu territori a
Taradell, en virtut del Decret 304/1993, de 24 de
novembre, i, finalment, per dos decrets, idèntics,
del mateix dia 11 de juliol de 1995, s'aprovaven les
alteracions de termes municipals de Calldetenes i
Santa Eugènia de Berga (Decret 202/1995), en virtut de la qual Calldetenes rebia de Santa Eugènia
"El Raval de Calldetenes" o "Barri de darrera els
horts", i de Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes
(Decret 236/1995), en virtut de la qual Sant Julià
rebia de Calldetenes el sector de la Font d'en Titus.
Dels dos decrets d'11 de juliol, repeteixo idèntics, el que donava a Calldetenes la part segregada
de Santa Eugènia, es publica el dia 24 del mateix
mes, el que donava a Sant Julià la part segregada de
Calldetenes, tot i la insistència de l'Ajuntament de
Sant Julià, no es publicava. El retard en la publicació, segons el Departament de Governació, fou
degut a les pressions de l'Alcalde de Calldetenes,
per impedir-la, ja que entretant, l'Ajuntament de
Calldetenes va posar en venda un solar del sector de
la Font d'en Titus (anunci El 9 nou 17-7-95), i va
aprovar el projecte d'urbanització i licitar la contractació de les obres d'urbanització (Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, 25-7, 11 i 128 de 1995), finalment després de l'escrit de queixa
de l'Ajuntament de Sant Julià adreçat al Conseller
de Governació i al Director General
d'Administració Local, de data 19-8-1995, el
DOGC del dia 28 d'agost de 1995 publica el
Decret d'alteració de termes entre Sant Julià i
Calldetenes.
Va ser el primer acte de trencament del procés
pacífic pactat entre els quatre Ajuntaments per
resoldre els desajustaments de límits de termes
municipals. A partir d'aquest en ve un reguitzell,
que ja fa 15 anys que dura:
D'entrada l'Ajuntament de Calldetenes impug-
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na el decret que dóna la Font d'en Titus a Sant
Julià, que, com s'ha dit, és idèntic al que dóna " El
Raval de Calldetenes" o "Barri de darrera els horts"
a Calldetenes. És a dir un mateix text legal és ajustat a dret per rebre de Santa Eugènia, però és nul de
ple dret per donar a Sant Julià! Més endavant
impugna també les actes de fitació... i així, fins el
moment actual, l'Ajuntament de Calldetenes ha
interposat un total de 15 recursos i demandes de
responsabilitat patrimonial (per aconseguir diners)
contra l'Ajuntament de Sant Julià i la Generalitat
de Catalunya, per separat o conjuntament contra
els dos.
L'Ajuntament de Sant Julià, per la seva banda,
en tots aquests anys només va impugnar l'acord de
l'Ajuntament de Calldetenes per contractar les
obres d'urbanització de la Font d'en Titus quan el
sector ja havia passat a ser de Sant Julià. Tant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com el
Tribunal Suprem varen donar la raó a l'Ajuntament
de Sant Julià. Això no obstant, per no paralitzar l'execució de les obres, cosa que hauria perjudicat als
veïns, es va deixar que les continués l'empresa contractada per l'Ajuntament de Calldetenes.
La pretensió d'agregar a Calldetenes territori del
municipi de Vic, desestimada pel Ple de
l'Ajuntament l'any 1992, novament és reivindicada
per l'alcalde, sense cap acord que la fes vàlida i legítima, ara posant-hi com a moneda de canvi el territori a cedir a Sant Julià: “Quan Vic em doni el que
vull, jo daré la Font d'en Titus a Sant Julià”....
Hem de tenir clar que la Font d'en Titus i la
Font d'en Pep són de Sant Julià de Vilatorta. La
Generalitat va subsanar, amb un nou Decret de
l'any 2000, els defectes que tenia el de 1995 referent a Sant Julià (el referent a Santa Eugènia hem
de suposar que encara és defectuós). Això malgrat
els titulars de premsa que, de tant en tant, han contribuït a desinformar, per comptes d'informar, com
ha estat el cas del plet guanyat, a finals de l'any passat, per l'Ajuntament de Calldetenes al Ministerio
de Economia y Hacienda, sobre els censos de
l'Impost sobre Béns Immobles. En aquest plet
l'Ajuntament de Sant Julia no n'era part demandada i, per tant, no pot resultar-ne condemnat a res.
I molt menys la Sentència pot afectar a la pertinença del territori a un o l'altre municipi, tema que
no era objecte del plet.
Seria molt llarg d'explicar amb detall totes les
actuacions que s'han anat produint durant aquests

gairebé quinze anys; en tot cas, en són plenament
coneixedors tant el Departament de Governació de
la Generalitat com els propis Ajuntaments interessats i és per això que no es pot tolerar la versió que
ara es vol donar dels fets. És cert que des de la presa
de possessió del Sr. Carles Bassaganya com a
Director General d'Administració local, ha intentat, com ho havien fet tots els seus predecessors,
posar fi al “problema”, però per comptes d'assessorar-se sobre el tema abans d'intervenir-hi i ser el
“Director General de tots”, opta per posicionar-se
obertament a favor d'un dels Ajuntaments implicats, hem de creure que per afinitats polítiques, culpant sense cap mena de justificació a l'altre
Ajuntament d'obstruir el procés de mediació iniciat, en contra del que, el seu propi Departament,
en la contestació a una de les darreres demandes
interposades per l'Ajuntament de Calldetenes contra la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Sant Julià, manifesta al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya:
“Vista la trajectòria de l'assumpte, aquesta
part (la Generalitat de Catalunya) considera
que l'Ajuntament de Calldetenes està realitzant
un ús abusiu de la justícia, plantejant demandes
indiscriminades, sense que la fonamentació que
li serveixi de base tingui suficient solidesa. A
més, en contra d'allò afirmat per la recurrent,
l'Ajuntament de Calldetenes no ha tingut voluntat de negociar una sortida pactada, sino que, en
canvi, ha boicotejat qualsevol intent negociador,
optant declaradament per la via contenciosa. En
aquest sentit s'ha de destacar que aquest mateix
Ajuntament ha interposat una altra demanda
en paral·lel contra l'Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta, efectuant anàlogues peticions a les
efectuades en el present plet.
A més, en recolzament d'aquesta afirmació
cal remarcar la decisió de la secció 5ª d'imposar
les costes del procediment 496/2006 (sobre la
fitació), donada la temeritat de la seva actuació.”
Com s'entén això, senyor Bassaganya?
I com s'entén que uns regidors que quan s'ha
plantejat al Ple municipal contestar les demandes
que l'Ajuntament de Calldetenes ha anat interposant contra l'Ajuntament de Sant Julià hi han votat
a favor, ara es manifesten en el mateix sentit que el
senyor Bassaganya i fan costat a l'Ajuntament de
Calldetenes?. També és ben trist....i gens coherent.
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Meteovilatorta.cat, visitada a tot el món

Foto: Francesc Orenes Navarro
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Meteovilatorta.cat continua creixent sense parar i es
consolida com a referent meteorològic no només del
nostre país sinó que també es comença a projectar
fora de les nostres fronteres. Prova d'això és que dia
rere dia el lloc web no només és més visitat per més
internautes del nostre país sinó que també compta
amb un increment de visites de fora de Catalunya.
Meteovilatorta.cat, clara referència en el sector de la
meteorologia de Catalunya i de l'estat Espanyol, va
tornar a fer un pas endavant per a la difusió de la
meteorologia l'any 2009 i va traspassar fronteres per
promoure encara més el nom de Sant Julià de
Vilatorta i de la comarca d'Osona arreu del món.
L'any 2009, un total de 27 països de tot el món
van visitar el lloc web meteovilatorta.cat. Les visites
van procedir de quatre continents diferents: Europa,
Amèrica del Nord i del Sud, Àsia i Oceania. Tenint
en compte la joventut del nostre lloc web, aquesta
projecció internacional a través d'Internet és el
resultat d'una feina diària, constant i de qualitat que
duu a terme l'equip tècnic de Meteovilatorta.cat.
Seguint amb les dades del 2009, Europa va ser el
continent amb més països representats pel que respecta a procedència de visites, 16, seguit d'Amèrica
amb 9. Àsia i Oceania van comptar amb la repre-

sentació d'un país per continent, concretament la
Xina i Austràlia.
L'èxit d'aquesta projecció internacional obre
nous reptes a Meteovilatorta.cat per millorar i oferir
un servei més complert, com per exemple, la d'una
futura versió del lloc web en anglès.
A continuació us detallem el llistat de països que
van visitar Meteovilatorta.cat durant l'any 2009:
Espanya
Regne Unit
França
Alemanya
Luxemburg
Suïssa
Polònia
Hongria
Estats Units
Argentina
Paraguai
Colòmbia
Bolívia
Austràlia

Andorra
Irlanda
Portugal
Holanda
Itàlia
Àustria
Noruega
Rússia
Mèxic
Brasil
Xile
Perú
Xina
Francesc Orenes
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Quadres comparatius de les dades meteorològiques de l’any 1934, amb les de l’any 2009

Tripa 56
25/3/10
15:23
Página 14

Meteorologia

Tripa 56

25/3/10

15:23

Página 15

Entreteniments
DE

STUVWXYZ
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
ABCDEFGHI

Per Concep Tort

Flors boscanes
blaves i violetes

besneula
blugossa
borratja
calabruixa
cap d'ase
cardot
corniol
foixarda

lliri
marcet
peu de gall
romaní
veces
verònica
vinca
violeta

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquesta finestra pertany a una casa antiga del centre del
poble.
Si sabeu el lloc podeu GUANYAR UNA MONA DE
PASQUA.
Podeu deixar la resposta a la bústia de l'Ajuntament, fins
a les 3 de la tarda del dimecres 31 de març. Si no voleu retallar la revista podeu fer-ne una fotocòpia o apuntar les dades
en un full a part.
Entre tots els encertants es sortejarà una Mona de
Pasqua gentilesa de la Pastisseria Crossandra.
El sorteig es farà el matí del dia 1 d'abril, a les oficines de
l'Ajuntament.


Butlleta per a participar al concurs
Resposta:
La finestra es troba a

Núm. ..........................

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

Dades del concursant:
Nom i cognoms
Adreça

..............................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Telèfon

Edat

..............

............................................
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Fem memòria de les nostres tradicions
-LA PROCESSÓ DELS DOLORSEnguany, la Maria Soler i jo mateixa, Dolors
Blanch, col·laborem en les qüestions encara que
petites, del que comporta ser administradores de la
confraria dels Dolors, i ens hem adonat que és una
tradició de fa molts anys, quants? Ah! Això no ho
sabem, però ens hem proposat esbrinar-ho fins on
puguem, si voleu col·laborar ja us podeu posar mans
a l'obra.
Hem trobat documentació que data de l'any
1859, que ens diu que en principi es va constituir
com una germandat que s'ocupava de molts temes
relacionats amb el poble com malalties, obres, etc.
Les decisions les prenien una junta formada per les
autoritats del poble i constituïda íntegrament per
homes, l'alcalde, el rector, el metge, etc.
Ara estem buscant informació per trobar el
moment que va canviar de germandat a confraria, ja
que és quan passa a formar-se només per dones.
Sabeu quines eren les dones que col·laboraven en
el manteniment d'aquesta confraria l'any 1902?
Doncs són totes les d'aquest llistat, que hem copiat
tal i com estaven escrits:

18

Carrer Gran
Teresa Oriol
Dolors Cornellas
Josefa Masnou
Maria Masnou
Maria Riera
Rosa Coromines
Concepció Soler
Dolors Bou
Rosa Presseguer
Anna Victori
Josefa Pona
Maria Boixó
Carme Costa Vila
MAria Ballester Costa
Carme Godayol
Josefa Marsó
Dolors Soler
Carme Soler
Mercè Pratdesaba
Teresa Paipoch
Margarida SAlvans
Concepsió Gallifa
Genoveba Gallifa

Felisa Toneu
Maria Oriol
Mercè Marsó
Maria Vallbona
Rosa Codina
Anna Espina
Maria Tort
Josefa Bou
Concepció Comas
Dolors Riera
Concepció Riera
Clara Godayol
Dolors Victori
Maria Codina
Anna Casacuberta
Plaça
Carme Arqués
Ramona Soler
Margarida Juncosa
Teresa Pallàs
Maria Paradell

Carrer de la Font
Concepció Godayol
Josefa Clota
Nuria Serrano
Cecilia Serrano
Valentina Amat
Francisca Bonada
Ana Bonada
Josefa Badosa
Carme Badosa
Dolors Junoy
Josepha Capdevila
Concepció Capdevila
Josepha Valls
Mercè Rodriguez
Maria Castells
Maria Casacuberta
Ramona Carrera
Dolors Carrera
Ramona Codina
Magdalena Tort
Rosa Moreta
Maria Godayol
Maria Godayol

Ramona Verneda
Antonia Masramon
Dolors Galobardes
Josepha Galobardes
Anna Carrera
Ramona Prat
Dolors Puigsech Coma
Josepha Torrents
Dolors Girart
Francisca Capdevila
Francisca Blancafort
Maria Casas
Josepha Guiu
Maria Gallifa
Maria Ausió
Paula Rosaura
Vicenta Rierola
Rosa Verges
Maria Folgaroles
Maria Soler
Maria Montells
Antonia Erra Arimany
Maria Boixeda
Florentina Rodriguez
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Francisca Rodriguez
Leonor Capdevila
Rosa Bartús

Maria Erra
Teresa Comas Tor
Dolors Comas Tor

Carrer de Montseny
Mercè Valls
Carme Sunyer
Magdalena Carrera
Dolors Molist
Maria Alsina
Dolors Alsina
Anna Montells
Francisca Costa
Teresa Costa
Maria Soler
Magdalena Soler
Dolors Espinàs
Maria Codina
Anna Folgaroles
Maria Folgaroles
Maria Vilaregut
Filomena Alsina
Maria Bou
Teresa Constansó
Margarida Constansó
Margarida Godayol

Carrer Nuria
Maria Anna Alsina
Maria Sala
Dolors Rodriguez
Teresa Oriol
Concepció Victori
Maria Vilar
Maria Reguer
Roser Reguer
MAria Godayol
Maria Galobardes
Dolors Font
Concepció Valdeneu
Ramona Verneda
Clara Verneda
Mercè Gili
Josepha Boixó

Corredor
Maria Gili
Antonia Verneda
Rosa Erra

Carrer St Roch
Mercè Crivillés
Mercè Folgaroles
Dolors Soler
Carme Baró
Rosa Erra Carme Riera
Teresa Riera
Concepció Rodriguez
Antonia Tor

Maria Pallàs
Maria Montells
Angela Molist
Maria Capdevila
Maria Puigganer
Teresa Blanch
Pagès
Maria Soler Casanovas
Maria alsina Quintana
Josepha Godayol
Carme Godayol
Assumpció Gibert
Dolors Puig
Maria Alsina
Josepha Erra
Dolors Erra
Rosa Serra
Maria Sala
Carme Bosch
Dolors Pujol
Maria Vila Noguera
Josepha Criviles Molist
Josepha Clapera Arumí
Si algú pogués aportar més informació o alguna fotografia, si us plau, feu-nos les arribar a la
Maria Soler (tel. 938 122 056) o a la Dolors
Blanch (Tel. 938 122 570), i ho podríem
publicar en pròxims números de la revista
Vilatorta.

GERMANS JIMÉNEZ, S.L.
Comerç al major
de fruites
i verdures
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13 de desembre, referèndum sobre la
independència de Catalunya a
Sant Julià i Vilalleons

20

El passat 13 de setembre Arenys de Munt va encetar una onada de consultes populars arreu de
Catalunya sobre la independència de Catalunya.
Sota la pregunta «Està d'acord que Catalunya
esdevingui un estat de dret, independent,
democràtic i social, integrat a la Unió Europea?»
els ciutadans d’aquell municipi podien expressarse de manera lliure i democràtica, sobre si volien,
o no, la independència de Catalunya. La fiscalia
de l'estat espanyol va considerar anticonstitucional la consulta i va recórrer, d'ofici, a les instàncies
judicials perquè no es portés a terme.
Arenys de Munt va ser l'origen.
Immediatament molts pobles del nostre país ja
debatien com organitzar una consulta de característiques similars. A Osona s'organitzà la plataforma 'Osona decideix', amb Òmnium cultural al
capdavant de vàries entitats de la comarca que
començaren a convocar reunions a Vic per organitzar el referèndum amb vista al dia 13 de
desembre de 2009.
La mateixa iniciativa es volia conduir en l'àmbit de tot el país mitjançant una coordinadora
nacional, que malauradament no aconseguí el
consens entre tots els organitzadors de les consultes locals. De l'executiva d'aquesta coordinadora

se n'apartà el que es perfilava com a director executiu de la iniciativa: Alfons López Tena, jurista i
exvocal del Consejo General del Poder Judicial, que
finalment, proposat a instàncies de la direcció
d''Osona decideix', fou el director executiu del
referèndum a la comarca d'Osona, on tots els
pobles es coordinaren amb grups de treball amb
seu a Vic i mancomunant els serveis de logística,
campanya, seguretat, comunicació i tresoreria.
Alguns veïns de Sant Julià de Vilatorta foren
presents des d'un primer moment en l'embrió
d''Osona decideix', amb la intenció que la consulta també es celebrés a Sant Julià. Aquest primer
grup de només tres persones feren una crida entre
els veïns de Sant Julià i Vilalleons per crear una
plataforma que els aglutinés a tots i treballar perquè el 13 de desembre el nostre municipi també
pogués expressar-se democràticament sobre la
independència de Catalunya.
L'acte de convocatòria tingué lloc el dia 23
d'octubre, i hi foren presents Alfons López Tena i
l'alcalde de Sant Julià, Joan Rosell, que també
donà suport a la iniciativa. Alfons López Tena instruí sobre el màxim rigor amb què calia portar a
terme el referèndum, per tal que fos una votació
«sense màcula», procurant la màxima participació

Alfons López Tena acompanyat per l'alcalde de Sant
Julià, Joan Rosell, i els regidors Jaume Vilella i Joan
Carles Rodríguez, el passat 23 d'octubre.

Alfred Bosch en l'acte central de campanya del dia
11 de desembre, flanquejat per Joan Rosell, alcalde
de Sant Julià, i Joan Carles Rodríguez, un dels
impulsors de 'Sant Julià decideix'.
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Miquel Calçada entrevistat per Canal Català en la
visita al col·legi electoral de Sant Julià.

Vicent Sanchis i Jordi Barbeta conversant amb
Núria May.

i que qui volgués votar «No» pogués fer-ho amb
total normalitat. Per això féu èmfasi en la necessitat de poder garantir el vot secret i el vot per
correu. Els organitzadors volien comptar amb la
presència d'observadors internacionals i de la
premsa estrangera, de manera que no hi podia
haver «ombra de dubte» sobre la validesa
democràtica de la consulta sobre la independència. Després d'aquesta reunió una trentena de persones començaren a coordinar-se per assolir l'objectiu del 13 de desembre.
Una setmana més tard, el dia 29 d'octubre, el
Ple de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta,
per unanimitat dels tres grups polítics municipals,
aprovà una moció que reclamava que la societat
civil dels nostres pobles organitzés la consulta. De
fet, varis regidors del Ple de l'Ajuntament han
participat directament en la seva organització.
'Sant Julià decideix' començà a treballar, fent una
campanya propagandística intensiva, cridant a la
participació de tota la ciutadania, procurant arribar a cada casa. Féu també campanyes de recollida de vot anticipat en llocs públics: a la sortida de
les escoles o en partits de futbol. Organitzà actes
d'informació especialment destinats a col·lectius
que calia informar bé, com xerrades al Casal
d'Avis, i campanyes de comunicació telefònica,
trucant a casa dels veïns del poble.
L'acte de cloenda de la campanya fou el dia 11
de desembre al Saló Catalunya i comptà amb la
participació d'Alfred Bosch, periodista i escriptor,
autor de la triologia 1714.
Tot estava apunt pel dia 13 de desembre. El
referèndum, a Sant Julià, convocava 2.386 persones amb dret a vot, i incloïa, com en la resta de

poblacions, els majors de 16 anys i els immigrants
empadronats al nostre poble. El col·legi electoral,
ubicat al primer pis de Ca l'Anglada, la seu del
Casal d'Avis, obrí les seves portes a les nou en
punt del matí. La jornada transcorregué de manera festiva i sense incidències. L'afluència d'electors
desbordà les previsions fetes per 'Sant Julià decideix'. Cap a les dotze del migdia es generaren cues
d'electors que havien d'esperar uns trenta minuts
per poder exercir el seu vot.
A la tarda el col·legi electoral rebé la visita dels
periodistes Miquel Calçada, Mikimoto, Vicent
Sanchis i Jordi Barbeta, que acompanyaren al cuiner Nandu Jubany a exercir el seu vot. Els periodistes saludaren els components de les dues meses
electorals i s'interessaren pel perfil dels votants
que havien acudit a les urnes. També destacaren el
rigor tècnic que regia el desenvolupament de la
cita electoral, i el fet que el vot secret fos respectat
escrupolosament.
Quan el campanar de Sant Julià tocà les vuit
del vespre es donà la votació per finalitzada,
podent votar els electors que quedaven al col·legi
electoral si encara no ho havien fet. L'eufòria era
palpable, ja que es feia evident que havia votat
més de la meitat del cens electoral del municipi.
El recompte de vots confirmava que havia votat el
54,8%. Dels 1307 vots emesos, el 98,8% eren
paperetes de Sí a la independència de Catalunya.
La opció del No obtingué 11 vots, i 5 electors
votaren en blanc. El fet que els partits polítics que
no defensaven el Sí haguessin fet una crida a l'abstenció propicià aquest resultat tant desigual, contravenint les intencions d''Osona decideix' que,
tot i agrupar majoritàriament gent independentis-
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L'afluència a les urnes fou massiva, i en algun
moment de la jornada hi hagué un temps d'espera de
30 minuts per exercir el vot.
ta, féu campanya només per a la participació.
Aquesta decisió es prengué perquè la intenció dels
organitzadors de la consulta era que els ciutadans
en contra de la independència de Catalunya
també participessin de les eleccions del 13 de
desembre. Per tant, correspongué als partits polítics la campanya a favor del Sí o del No. A la pràctica a Sant Julià només es féu campanya a favor
del sí, principalment amb cartells en els taulells
habilitats expressament pel referèndum.
La participació dels habitants de Sant Julià en
el referèndum sobre la independència superà la
que hi hagué al municipi en el referèndum sobre
la constitució europea, on acudí a les urnes un
49,8% de l'electorat.
Sant Julià de Vilatorta fou el poble amb més
participació dels municipis que tenien un cens
electoral entre 2.000 i 5.000 habitants, si tenim
en compte la relació entre nombre de cens i percentatge de participació: a Sant Julià havien emès
sufragi el 54,8% dels 2.386 habitants amb dret a
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Un arbre
dels desitjos
per recordar
a tothom
que voler
una cosa és
el primer pas
per aconseguir-la.
vot. El seguien Sant Pere de Torelló, amb una participació idèntica del 54,8% però un electorat
lleugerament menor, de 2.073 votants potencials;
Santa Maria de Corcó amb 1.902 electors i una
participació del 57,7%; Santa Eugènia de Berga
amb 1.660 possibles votants i una participació del
55,7% i Folgueroles amb una participació del
56,5% i 1.713 electors censats. La resta de poblacions osonenques amb un cens equiparable al del
nostre poble van presentar índexs de participació
més baixos: Calldetenes un 51,2%, Seva un
42,9%, Gurb un 46,6%, Sant Quirze de Besora
un 41,6%, Prats de Lluçanès un 39,3%, Sant
Hipòlit de Voltregà un 37,3% i les Masies de
Roda amb una participació del 36,1% sobre el seu
electorat. Osona assolia així el 41,7% de participació, recollint 49.124 vots d'un cens que es xifrà
en 117.932. Un èxit. Osona i Sant Julià havien dit
un gran SÍ a la independència. Un gran SÍ a la
democràcia.

L'escriptor i historiador Alfred Bosch, autor de la trilogia 1714, fou el convidat d'honor del
principal acte de campanya de 'Sant Julià decideix'.
Bosch, que als anys vuitanta va ser corresponsal freelance en varis conflictes internacionals,
comentà l'estupefacció dels periodistes estrangers acreditats com a corresponsals en les consultes sobre la independència del 13 de desembre.
Bosch va citar especialment el director de Le Monde, que en una conversa mantinguda amb
l'escriptor va destacar el fet que la pròpia societat civil actués d'Estat organitzant el referèndum, quelcom «mai vist» segons el director del diari francès.
L'acte va significar la cloenda de la campanya a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, que
havia mobilitzat més de trenta voluntaris al llarg de dos mesos i durant la qual s'havien repartit més de 200 cartells i més de 4.000 flyers i díptics entre la població.
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Les actuacions judicials que el govern espanyol amenaçava amb posar en marxa davant la
més mínima il·legalitat complicaven extremadament l'entramat logístic i tècnic del referèndum del
13 de desembre. S'hagué de buscar un local electoral la gestió del qual no depengués de
l'Ajuntament de Sant Julià, i habilitar-lo especialment per a la celebració de la consulta. A més,
no es disposava de llistes del cens: per assegurar la univocitat del sufragi no es podia votar a les
meses de Sant Julià si el domicili que constava al DNI pertanyia a una població d'Osona que
també organitzés la consulta. En algun cas específic, si no es posseïa DNI o aquest estava domiciliat en una població de fora d'Osona, calia acreditar que el domicili era al nostre municipi presentant un certificat d'empadronament. Per facilitar aquest tràmit les oficines de l'Ajuntament de
Sant Julià obriren en diumenge.
A més, per no actuar en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) només es registrava en una base de dades informàtica el número d'identificació fiscal (NIF) del votant. Si el votant no posseïa DNI es registrava el CIP -codi alfanumèric
inscrit en la tarja sanitària. La impossibilitat que totes les meses electorals de la comarca estiguessin connectades en xarxa complicaven totes aquestes mesures, que eren necessàries per
assegurar que una persona no pogués votar dues vegades en el referèndum. Tot i que els organitzadors temien el malestar que aquestes normes estrictes podien generar entre els ciutadans,
la immensa majoria dels electors foren comprensius.
Finalment, tota la informació personal relativa als electors, el registre informàtic -on només
constava el NIF o el CIP-, així com els documents de vot anticipat, foren destruïts hores després del recompte.

Resultats del Referèndum sobre la independència de Catalunya celebrat el
dia 13 de desembre de 2009 a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

Mesa 1 (A-L)

Mesa 2 (M-Z)

Cens
Vots
Vots NO
Vots SÍ
Vots en blanc

Total

Percentatges

2386
600

707

1307

54,8% del cens

6

5

11

0,8%

591

700

1291

98,8%

3

2

5

0,4%

Participació

Resultats
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L'opinió d'alguns membres de
'Sant Julià decideix':

Ja fa casi 300 anys que el que passa al nostre
País no es decideix a la Generalitat. Aquest fet ha
generat un descontentament general a tota la
població i conseqüentment s'han anat alternant,
al llarg dels segles, períodes de revolta i altres de

calma. Algunes d'aquestes revoltes no han ocorregut molt lluny de casa nostra, les dels remences
(1462-1486), la jamància (1843) o la més coneguda, la guerra dels segadors (1640-1659). Sabíeu
que el seu inici va succeir al nostre poble? El juny
de 1634 va arribar a Sant Julià de Vilatorta un
contingent de 250 soldats estrangers poc disciplinats que van provocar els primers incidents amb
els veïns del poble. Aquests van enviar un correu a
Vic demanant socors: «Via fora a mort», era el seu
missatge.
Com veieu el nostre poble ja era prou valent fa
més de 250 anys i ho va tornar a ser aquest passat
13 de desembre. Com a orgullosa vilatortina temporalment exiliada, no podia menystenir el fet
que al nostre poble hi hagués gent interessada en
organitzar la consulta. Ràpidament em vaig sumar
a l'equip, i va ser sorprenentment agradable. No
us imagineu la diversitat i les diferències entre els
vilatortins reunits. Poc a poc vam formar el grup
amb l'empenta necessària per tirar la consulta
endavant, amb l'inestimable ajuda d''Osona decideix'.
Crec que només un motiu tant digne i just com
aquest pot unir a gent amb inquietuds prou diferents. El mateix motiu que empenyeren els nostres
avantpassats a no deixar-se trepitjar. El poder
decidir.
La participació va ser excepcional. Tenint en
compte totes les dificultats logístiques, les pors
mal intencionades d'alguns i un percentatge de
població que encara no creu que la seva aportació
pugui ser decisiva, un 55% de participació és un
resultat molt bo. Dels més alts de la comarca.

La major part dels voluntaris de 'Sant Julià decideix', celebrant l'èxit de la diada. La participació al
referèndum superà el 50%.

Servint coca i xocolata a la sortida del concert de
sardanes, el mateix dia de la jornada electoral.

13D tant sols és un número i una lletra però que
senyalen una data que va marcar a molts. De fet,
m'atreveixo a dir que, si és cert que la perfecció se
la fa un mateix, llavors per mi el 13D va ser perfecte. Un dia amb molts nervis, emocions i
il·lusions compartides que posaven el punt final a
dos mesos de treball que gràcies a tots vosaltres no
van ser en va. Al final del dia vaig sentir orgull,
orgull de formar part d'un poble amb molta
empenta, un poble que va respondre a la crida
d'una consulta independentista.
De totes maneres continuo pensant que el
rumb de la nostra història està canviant. Estem
començant a abandonar la passivitat amb què fins
ara ens miràvem la situació política del nostre
país, i això ho avala un referèndum organitzat i
subvencionat exclusivament per la població que
va aconseguir mobilitzar més del 50% de la gent
amb dret a vot! No sóc gaire original, però penso
una paraula per descriure-ho i només em ve al cap
impressionant. Així doncs, només queda dir visca
Sant Julià de Vilatorta!
Adelaida Costa

Escudella d'història i consulta.
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Miquel Calçada, Vicent Sanchis i Jordi Barbeta amb els organitzadors de la consulta de Sant Julià que es
trobaven al local electoral..
També cal tenir en compte que no es va mobilitzar el vot pel “no”. Ara, el que cal és que l'olla continuï bullint, i millor a foc lent, per a què tots els
ingredients s'amalgamin i el brou prengui consistència. Activitats com aquesta fan que el poble
s'uneixi i que la gent es respecti més. Tant de bo
segueixi així. Felicitats a tothom! Que aprofiti!
Núria May
Recordo amb emoció el 13D. El vaig viure de
prop perquè durant unes hores vaig ser vocal en
una taula de votacions i testimoni presencial d'escenes corprenedores.
En primer lloc, vull deixar constància de l'ambient festiu que tingué la diada a la que, lliurament i voluntària, hi acudí un bon nombre de
votants de la nostra vila. En segon lloc, vull fer
esment de la més variada tipologia de votants
que anava des de l'avi que, complagut, recordava
vells temps i comentava en veu alta la jugada,
fins al jove que, emocionadament, votava, per
primera vegada, passant per l'invident o la persona en cadira de rodes, que no varen voler-se
perdre un esdeveniment històric com aquest.
Al marge dels resultats, prou evidents, el 13D
fou la demostració del sentir d'un poble que
avança, -pacíficament-, per a no perdre les arrels
dels seus orígens ni l'essència de la seva identitat.
Francesc Orenes

De què ha servit?
Molts veïns dels nostres dos pobles s'ho demanaven. De què serveix tot això? Votaré, d'acord,
però en definitiva què haurà canviat el dia 14 de
desembre?
Per a mi han canviat moltes coses. Imaginemnos que res no hagués transcendit als mitjans
internacionals, i que el món no s'hagués assabentat que molts habitants de Catalunya, una regió
d'Espanya, volen un estat que defensi directament
els seus interessos -cosa que no passa la majoria de
les vegades- i que formi part activa de la Unió
Europea.
Imaginem-nos que no hem estat portada de 'Le
Monde'. Imaginem-nos que Sant Julià i Vilalleons
fossin els únics pobles en creure en la democràcia.
Els únics que haguessin votat aquell dia. Sense
dir-ho a ningú. Sense fer-ne fressa.
Sabeu de què hauria servit? Hauríem quedat
parats. Hem quedat sorpresos. No ho sabíem però
la majoria dels nostres veïns, molts dels que quan
hi parles no t'atures a conversar de política -perquè molts ja no en volen parlar-, molts d'ells, ara
sabem que la majoria, volen la independència del
seu país. I, a més, respecten que els altres no la
vulguin o no s’hi pronunciïn. Jo no creia que més
de la meitat de les persones que vivim a Sant Julià
i Vilalleons penséssim el mateix. Vosaltres ho sabíeu? No? Doncs ara ja ho sabem. El referèndum del
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dia 13 de desembre ha servit de molt. Ens ha servit a tots.
Joan Carles Rodríguez
'Sant Julià decideix', la plataforma organitzadora del referèndum sobre la independència de
Catalunya celebrat el passat 13 de desembre de
2009, ha estat integrada per vilatans i vilatanes del
nostre municipi, molts vinculats a les entitats cíviques de la població o als grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
Aquest és un llistat de les persones que hi han treballat activament. Esperem que sigui un llistat
complet, sense deixar-nos ningú:
Dolors Blanc, Marta Borrós, Jordi Campos,
Esteve Camps, Marina Carol, Anna Collell, Joan
Comes, Jacint Company, Josep Company,
Adelaida Costa, Marc Costa, Anna Font, Núria
Fusté, Eric Herrera, Marta Jené, Valentí Martín,
Josep Masó, Núria May, Gemma Molist, Josep
M. Molist, Marc Molist, Joan Morera, Marc
Ordeix, Francesc Orenes, Laia Pérez, Aida Pradell,
Àlex Riera, Santi Riera, M. Antònia Rierola, Sílvia
Rodríguez, Joan Carles Rodríguez, Xavier
Roqueta, Miquel Rosaura, Joan Rosell, M. Carme

Sala, Judit Serra, Marc Soler, Joan Soler, Oriol
Tafanell, Albert Tarter, Enric Vázquez, Lluís
Vilalta, Marc Vilarrasa, Jaume Vilella.
A més a més, la consulta ha rebut el suport
d'empreses i comerços de la vila, i de totes les entitats cíviques, esportives i culturals, presents
actualment al municipi de Sant Julià de Vilatorta
i Vilalleons, llevat d'una amb qui no es pogué
contactar. Hem de fer una menció especial als
Tupinots - consell de joventut, els membres de la
qual han actuat fent pinya principalment en l'àmbit de campanya i de seguretat. I també al Casal
d'Avis, que cedí la seva seu a Ca l'Anglada com a
local electoral.
El referèndum sobre la independència de
Catalunya ha pres molt ressò en la premsa internacional. A tall d’exemple citem una notícia apareguda a Vilaweb.cat sobre la cobertura de ‘Le
Monde’, però per veure exactament la transcendència del referèndum en la resta de mitjans
internacionals us recomanem que entreu al lloc
web d’’Osona decideix’, a www.osonadecideix.cat
Fotografies realitzades per: Joan González i
Adelaida Costa

(12/12/2009) - ‘Le Monde´ reclama en un editorial que la Unió Europea
pari atenció al que està passant a Catalunya
Gran ressò a la premsa internacional, ja avui, dels referèndums del 13D
El prestigiós diari parisenc Le Monde obre la seva edició d´avui amb una notícia destacada a portada sobre el referèndum del 13D i en pàgines interiors signa un editorial on diu
que el que està passant a Catalunya ha de merèixer l´atenció de la Unió Europea.
El diari obre la seva edició amb una notícia sobre la cimera de Copenhaguen i una altra
que diu que ´Els nacionalistes catalans organitzen un referèndum´. L´article el signa l´enviat
especial a Vic Jean-Jacques Bozonnet, que destaca de manera especial el vot dels immigrats.
Més significatiu encara, però, és la publicació d´un editorial del diari que sota el títol ´Le
mal catalan´ reclama que Europa pari atenció al fenòmen que està passant al Principat.
L´editorial descriu el que passarà diumenge i afirma que ´Catalunya no és l´única regió
de l´Europa occidental que treballa amb el desig d´emancipació´, i anomena el País Basc,
Flandes i Escòcia. Segons Le Monde l´existència de la Unió Europea ha dotat a aquestes
nacions d´un ´quadre comú pacífic´ que ens permet imaginar ´un trencament sense violència´. ´Modificar l´antic traçat de les fronteres avui ja no és sinònim de violència´. El diari
francès diu també que l´expansió de la Unió cap a l´estat ha donat ales al nacionalisme
català ´amb raó´, car ´aquests països són més petits i tenen una economia més feble´ que
Catalunya.
Font: vilaweb.cat
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Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

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

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

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
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22 i 23 de maig de 2010

Termini de lliurament: 23 d’abril de 2010
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Abaraka Bake

Una Nova Associació, Abaraka Bake
En Kebba i en Lamin són dos Vilatortins que
provenen d'un petit poble del centre de Gàmbia
anomenat Jali. Tots dos tenen la inquietud d'ajudar el seu poble i des del mes de setembre,
amb una colla d'amics i familiars, es reuneixen
per parlar-ne. Animats per una primera recollida de material en què el poble de Sant Julià s'hi
va bolcar la colla s'ha constituït com a
Associació Abaraka Bake i està decidida a realitzar nous projectes d'ajuda. Per iniciar-los cal
conèixer molt bé Jali i per això l'Ignasi, un jove
vigatà, hi va anar a viure de novembre a febrer.
L'Ignasi va tornar amb molta informació,
moltes idees i molta feina per fer. Arreglar una
màquina per moldre l'arròs que les dones del
poble necessiten i invertir en la producció de
mel són petits i modestos projectes que ja s'han
iniciat. Poder col·laborar amb l'escola Aràbiga i

en el cultiu de l'hort de les dones són els propers
que ens agradaria impulsar.
La nova Associació neix sota el principi de la
cooperació, de la sensibilització davant de les
desigualtats socials i el de la responsabilitat per
realitzar projectes viables i sostenibles. Neix
amb la voluntat d'obrir-se a tothom i, en concret als veïns i veïnes de Sant Julià i és per això
que el proper divendres 14 de maig a les 20:30
a l'aula de cultura hi haurà la presentació de
l'Associació i la inauguració de l'exposició
“Coneixem Jali”, que restarà oberta al llarg del
cap de setmana. Hi esteu tots convidats!
Per cert Abaraka Bake significa moltes gràcies
en Mandinga. Gràcies per fer-nos veure el món
amb uns altres ulls.
Associació Abaraka Bake
(abarakabake@gmail.com)

Primera recollida de material en què el poble de Sant Julià de Vilatorta s'hi va bolcar.
(Setembre del 2007)

Data de tancament
del proper número
El termini per lliurar el material per a publicar en la propera edició
de la revista VILATORTA corresponent a l’edició de Festa Major 2010,
núm. 57, s’acaba el dia 21 de maig. Les col·laboracions les podeu enviar
per correu electrònic a l’adreça gilabertme@diba.cat o les podeu
fer arribar, en format digital, a les oficines de l’Ajuntament.
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Agrupació Sardanista

40 anys fent rotllana (1970 - 2010)
Des d'aquell juliol del 1970, i
en un moment políticament
molt difícil, un petit grup
d'entusiastes de les sardanes,
encapçalats per en Josep Tort,
varen fundar l'Agrupació
Sardanista de Sant Julià i
organitzaren les primeres
audicions d'estiu de forma
estable, amb l'ajut econòmic
d'una cinquantena de socis i
d'algunes famílies del poble,
aquest estiu ja farà 40 anys.
Durant aquests anys per la
junta de l'Agrupació, han
passat una trentena de persones que han col·laborat de
forma totalment desinteressada, en fer possible que aquesta dansa tant nostra, formi
part de la cultura Vilatortina,
fent poble i fent país, no hem
d'oblidar que musicalment la
Sardana constitueix un dels
patrimonis més importants
de la cultura catalana.
Any rere any hem anat
mantenint les activitats sarda-

nistes al poble, que se situa al
llarg de tot aquest temps dins
d'una mitjana de 10 actuacions anuals, tot i que cada
cop, econòmicament és més
difícil, donat l'elevat preu de
les cobles.
Sortosament la família sardanista de Sant Julià avui és
de 250 socis i hem pogut
constatar que alguns d'aquells
50 primers encara ho són,
vagi per ells el nostre especial
agraïment.
Les 9 persones que formem
la junta actual, estem contents d'haver agafat el relleu,
tot i les dificultats, mirem el
futur amb optimisme i continuem treballant amb el
mateix entusiasme de sempre
per assolir noves fites, però
sobre tot, per mantenir viva la
flama del sardanisme a Sant
Julià i Vilalleons.
Si pots, fes-te soci de
l'Agrupació Sardanista, per
només 10 euros a l'any aju-

daràs a donar continuïtat a
una Entitat que treballa pel
nostre poble i que vol, sense
cap mena de dubtes, continuar fent anys. Si les teves
inquietuds van més lluny i
vols implicar-t'hi més, també
seràs molt ben rebut com a
membre de la junta.
Per acabar, també vull
mencionar a aquelles persones que sense ser socis,
col·laboren amb l'entitat pel
sol fet d'assistir a les ballades,
comprant tires; a una quarantena de comerciants de Sant
Julià pel seu suport, a
l'Ajuntament, a algunes famílies i entitats del poble, i a la
gent que sense ser de la junta
col·labora en l'organització
d'alguns actes, ja que entre
tots ho hem fet possible.
Moltes gràcies per 40
anys fent rotllana.!!
Jaume Miravet
President

Aplec de Puig-l’agulla
El proper 5 d'abril (dilluns de Pasqua),
celebrarem l'Aplec de Puig-l'agulla.
El programa previst és el següent:
11.30 h Ofici solemne
12.00 h Audició de sardanes a càrrec de la
Cobla Lluïsos.
17.00 h Audició de sardanes a càrrec de la
Cobla Baix Llobregat.
Després de cada audició es rifaran ous, cava i
pernils.
30

Us proposem un dia diferent, en companyia de familiars i amics, sardanistes o no,
podreu ballar sardanes o escoltar-les i en un
marc esplèndid, com és el Santuari de Puigl'agulla.
Si t'agrada caminar, des de Vilalleons o
Sant Julià en poca estona pots ser al Santuari
i t'estalviaràs el problema d'aparcar, tot gaudint de magnífics paratges.
Vine a Puig-l'agulla, t'hi esperem !!
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Audició
especial amb
motiu de
la Trobada
dels 5 Casals
El proper 1 de maig a
l'Ermita de Sant Roc,
tindrà lloc una audició de
Sardanes amb motiu de la
Trobada dels 5 Casals que
enguany organitza el
Casal d'Avis de Sant Julià.
Hi actuarà la Cobla
Sabadell i la nostra entitat
hi serà present col·laborant en la seva organització.
La ballada serà a les 12
del migdia i hi esteu tots
convidats.

Portada del Calendari
Sardanista del 2010
La portada del calendari
Sardanista de la nostra
comarca pel 2010, amb tota
la informació dels actes de
l'any i que els nostres socis
han rebut a casa seva, reprodueix el magnífic estendard
realitzat per l'Anna García
amb motiu de l'Aplec
Comarcal celebrat l'any
passat a Sant Julià.
Aquest estendard presidirà a partir d'ara tots els
aplecs comarcals que es
realitzin i des d'aquestes
línies volem felicitar a
l'Anna per aquests 90.000
punts tant ben posats.
El proper 4 de juliol
podreu tornar-lo a veure al

IV Aplec Comarcal que es celebrarà a Alpens.

Calendari de la Temporada 2010
Data

Hora

Lloc

Concepte

Cobla

Dilluns (de Pasqua)
5 d’abril (es rifaran pernils, cava i ous com ja és
tradicional)

11.30h matí
12h migdia
5h tarda

Puig-l’agulla
Ermita
Pla del Santuari
Pla del Santuari

Aplec
Missa
Audició
Audició

Dissabte 1 de maig

12h migdia

Ermita St. Roc

Audició
(Trobada dels 5 Casals)

Sabadell

Dissabte 10 de juliol

10h nit

Pça. Catalunya

Audició

Amoga

Dissabte 17 de juliol

9h matí
11h nit

Pça. Catalunya
Pça. Catalunya

Audició de F. Major
Actuació

Jovenívola Agramunt
(Grup Cantoni)

Dissabte 24 de juliol

5h tarda

Les Set Fonts

Audició

Costa Brava

Dissabte 31 de juliol

10h nit

Pça. Catalunya

Audició

Lluïsos

Dissabte 7 d’agost

10h nit

Pça. Catalunya

Audició

Sabadell

Diumenge 15 d’agost

6h tarda
8h tarda

Vilalleons

Audició de Festa Major
Havaneres i rom cremat

Jovenívola d’Agramunt
(Grup a determinar)

Dissabte 21 d’agost (amb
coca, fuet i cava per a les
colles que hi participin)

10h nit

Pça. Catalunya

Audició
i Concurs de colles
improvisades

Lluïsos

Diumenge 14 de novembre (castanyes i vi dolç
per a tots els assistents)

5h tarda

Pavelló Esportiu
Municipal

Audició-Castanyada

Ciutat de Girona

Diumenge 12 de desembre

6h tarda

Saló Catalunya

Concert Nadal

La Flama de Farners

Lluïsos
Baix Llobregat
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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

TREBALLS DE FUSTERIA

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

SERRALLERIA
MECÀNICA
JOAN TORRENTS

PERE SALA
Tel. 667 43 13 07
32

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

Arriben els esports olímpics a la Patuleia
“Ara arriba el Carnestoltes, tots sortim a passejar.
Ens posem una disfressa per saltar, cantar i
ballar”
Com cada any la Patuleia celebra la festa del
Carnestoltes, i hi dedica dues setmanes per a
treballar-lo.
Durant la primera setmana, com a tradició
de molts centres educatius, el Rei Carnestoltes
ens va manar com havíem d'anar guarnits cada
dia, des de disfressar-nos d'avis i d'àvies, dur
un mitjó de cada color, fins a venir un matí
amb pijama!
El dijous d'aquesta mateixa setmana es va
realitzar una sortida a la plaça Francesc Macià
amb els alumnes d'un a dos anys i de dos a tres.
Tornant de l'excursió, vam celebrar el dijous
Llarder tot menjant botifarra i coca de llardons.
El divendres següent tots els alumnes van fer
una desfilada tot lluïnt les seves disfresses relacionades amb el tema dels Esports Olímpics,
La temàtica d'aquest any a la Patuleia ha creat
un espai ple de coloraines i diversió, on tots els
infants han pogut viure i participar de molts
esports, com ara el futbol, bàsquet, gimnàstica
rítmica, tenis, ping-pong, etc. També han
pogut gaudir d'un fantàstic pòdium on s'hi ha
pogut sentir tots guanyadors!!!!
La segona setmana va consistir en aprofundir en altres aspectes relacionats amb el
Carnestoltes. Per exemple, un dia vam jugar
amb cerpentines i confetti, pintar màscares,
crear un racó de disfresses a l'aula i jugar-hi,
etc.

Calendari Preinscripcions
Curs 2010-11
• 26 d'abril 6 a 8h Portes obertes
• Del 3 al 14 de maig Presentació sol·licituds
• 21 de maig Publicació barems
• Del 25 al 27 de maig Reclamacions
• 2 de juny Publicacions llistes definitives
• del 7 al 11 de juny Període de matriculació
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Un dijous llarder a Folgueroles

El passat 11 de febrer vam celebrar el Dijous
Llarder. Els nens i nenes d'Educació infantil
vam anar al parc de davant de l'Albereda. Els
alumnes de primer fins a sisè vam fer una caminada fins a l'ermita de La Damunt, a
Folgueroles. Com cada any vam sortir puntuals
de l'escola. Així gaudint d'un bon paisatge al
cap d'una estona vam arribar a l'ermita. Ens va

sorprendre a tots les esplanades arreglades que
hi ha al voltant de l'església. Els infants ho van
aprofitar per jugar i córrer.
A mig matí tots vam esmorzar. La majoria un
entrepà de botifarra com diu la tradició. Va arribar l'hora de tornar a l'escola. Durant la ruta i
va haver molt bones estones xerrant entre nens,
nenes i mestres.

Diversitat de cultures al Carnestoltes

34

El carnestoltes va començar a l'escola el dilluns, 8
de febrer. Els alumnes de sisè van presentar el rei
Carnestoltes que aquest any era un tòtem. Tot
seguit van llegir el pregó davant de tots els alumnes.
Cada any les disfresses del Carnestoltes de l'escola estan relacionades amb el tema que es treballa durant el curs. Aquest any es van fer sobre les
cultures del món.
Així les diferents classes es van vestir:

Educació infantil: africans
Cicle inicial: russos, zíngares, gondolers venecians
i sevillanes.
Cicle mitjà: mexicans i estàtues de la llibertat.
Cicle superior: japonesos i surfistes.
Durant tota la setmana es va celebrar la festa.
Així, el rei Carnestoltes, després de presentar-se
amb el pregó, ens va ordenar portar diferents
coses relacionades amb el món dels viatges:
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PREGÓ:
ARA QUE ARRIBA EL CARNAVAL,
DONEM LA BENVINGUDA AL CARNESTOLTES
QUE ÉS EL REI DELS POCASOLTES
I ÉS UN PERSONATGE GENIAL.
AQUEST ANY ENS HA SORTIT
UN GRAN TÒTEM BEN GUARNIT
TOTA L'ESCOLA REPRESENTARÀ
ELS CINC CONTINENTS, ÉS BEN CLAR.
EDUCACIÓ INFANTIL ENS PORTA AL CONTINENT
AFRICÀ
LA CARA BEN NEGRA S'HAURAN DE PINTAR.
EL TÒTEM HA DECIDIT, QUE CICLE INICIAL SIGUI
EUROPA,
SI HO FAN PROU BÉ, POTSER ELS DONAREM UNA
COPA.
ELS NENS DE PRIMER DE RUSSOS ANIRAN PEL
CARRER
I LES NENES DE ZÍNGARES CORRERAN D'ALLÒ MÉS BÉ.

I A AQUELL QUE NO LI ESTIGUI BÉ
QUE FOTI EL CAMP AL CARRER
I PENSEU ... QUE VULL TORNAR!!!
I UN GRAN SARAU INTENTARÉ MUNTAR.
Dimarts: SI PEL MÓN HEU DE VIATJAR
DIMARTS EL BARRET D'UN PAÍS
US HAUREU DE POSAR
Dimecres: SI PEL MÓN HEU DE VIATJAR
COM ELS GUIRIS US HAUREU DE DISFRESSAR
UNA CÀMERA O SANDÀLIES AMB MITJONS
EL DIMECRES US PODEU POSAR
Dijous:

SI PEL MÓN HEU VIATJAT
DIJOUS POSEU-VOS LA SAMARRETA
QUE ALLÀ US HEU COMPRAT

Divendres: DIVENDRES AL MATÍ
TURISTES SEREM
SI TOTES LES CONSIGNES
JUNTES PORTEM

ELS DE TERCER SERAN MEXICANS
TOTS SORTIRAN AMB UNS BARRETS BEN GRANS.

Va arribar l'hora esperada: el divendres a la
tarda. La rua va ser molt seguida per les famílies
dels nens i nenes de l'escola i curiosos del poble
que sortien pels finestrals en sentir la xaranga que
acompanyava la festa. La rua va arribar fins a la
Llar d'Infants que com cada any esperaven contents veure les disfresses dels infants més grans.
A la tornada a l'escola, cada classe va ballar i
dansar. Al final, en el judici popular es va decidir
indultar el Carnestoltes d'aquest any.
A continuació us posem el judici:

ELS DE QUART SÓN L'ESTÀTUA DE LA LLIBERTAT
ENS FAN RECORDAR UNA GRAN CIUTAT.

BENVOLGUTS CIUTADANS:

ELS NENS DE SEGON SERAN GONDOLERS
DESFILARAN REMANT PER TOTS ELS CARRERS.
DE GITANES ANIRAN LES NENES DE SEGON,
PORTARAN UNA “PEINETA”, UN MOCADOR I UNS
BONS TALONS.
ARA ARRIBA EL CICLE MITJÀ
REPRESENTANT EL CONTINENT AMERICÀ.

ELS MÉS GRANS ENS PORTARAN ALS ALTRES DOS
CONTINENTS
ESPERO QUE AMB TAN EMBOLIC, NO HI DEIXIN LES
DENTS.

ENS HEM REUNIT AQUÍ, PER JUTJAR AL REI CARNESTOLTES, SÍMBOL DE LA DISBAUXA, EL DESORDRE I
ELS POCASOLTES.

ELS DE CINQUÈ REPRESENTARAN LA XINA,
BARRET, KIMONO I UNA TRENA BEN FINA.
ELS DE 6È. QUE AVIAT MARXARAN
AMB LA GORRA I LES “RASTES”, VAN SURFEJANT.
ELS MESTRES NO HO HAN VOLGUT DIR,
IGUAL NO PENSEN VENIR.
COMENCEU-VOS A PREPARAR
QUE ESTÀ APUNT DE COMENÇAR
LA GRESCA DESENFRENADA
QUE ESVERA A TOTA LA MAINADA.
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ABANS D'EMETRE SENTÈNCIA, ENS CARREGUEM DE
PACIÈNCIA I MOLT TRANQUIL·LAMENT, ESCOLTAREM EL SEU TESTAMENT.

TESTAMENT
PELS POLLETS, ELS MÉS PETITS,
UNS QUANTS JOCS BEN DIVERTITS.
A L'ELI LI DONARÉ
UN ORDINADOR QUE FUNCIONI BÉ.
A LA CRISTINA LI HA TOCAT
EL MAGISTERI APROVAT.
A LES GRANOTES ELS REGALARÉ
AIGUA PER HIDRATAR-SE BÉ.
A LA MARTA DE P-4
POTSER LA DEIXO ANAR A TEATRE.
A LA DOLORS NO SÉ QUE LI DEIXARÉ,
PERÒ DE MOMENT, MOCADORS DE PAPER.
A LA MIRIAM LI DONARÉ
UN LLIBRE PER FER LLEGIR BÉ.
A LES FORMIGUES, PER PODER HIVERNAR,
TOTES LES ENGRUNES DEL MEU ENTREPÀ.
A LES DUES MONTSES QUE JA S'ESTAN ENTRENANT,
ELS DEIXO UN TROS DEL PATI GRAN.
I PELS LLEONS ELS HE DEIXAT,
CARN DE PRIMERA QUALITAT.
I A LA ROSER MOLIST DE PRIMER
UN MEGÀFON PER RENYAR, ALT I BÉ.
A EN MARC, QUE FA POC QUE HA ARRIBAT
UN CURS BEN ESVERAT LI HA TOCAT.
A LA FILO LI VULL DONAR
UNA CASSOLA AMB UN BON MENJAR.
ALS DOFINS ELS DEIXARÉ
UNA PISCINA PER NEDAR BEN BÉ.
I PERQUÈ DESCANSI LA FINA
UN VIATGE A LA CONXINXINA.
A LA NÚRIA LI HA TOCAT,
UN PIANO DEFORMAT.
ALS ÓSSOS ELS PUC DONAR
POTS DE MEL PER PODER LLEPAR.
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A LA Mª CARME LI DEIXARÉ
INSTRUCCIONS PER TANCAR LA PISSARRA BÉ.
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A LA RAQUEL L'ENVIARÉ
A FER UN VIATGE A L'ESTRANGER.
A LA LÍDIA, DE REGAL
UN ORDINADOR PER JUGAR AL FARMVILLE.
ALS GOSSOS ELS PENSO DONAR
UNA MUNTANYA D'OSSOS PER ROSEGAR.
A EN TONI LI VULL REGALAR
UNA MÀQUINA D'AFAITAR.
I PER LA Mª ANTÒNIA
TOTS ELS CAPÍTOLS DE POLÒNIA.
ELS LLOROS M'HAN ATABALAT,
PER TANT, RES NO ELS HE DEIXAT.
A EN DAVID LI DONARÉ
TRES MIL BOSSES DE PAPER.
ALS DE SISÈ UN PRESERVATIU ELS REGALARÉ
A VEURE SI SABEN QUÈ N'HAN DE FER.
A LA ROSER DE SISÈ
ULLERES I MÉS ULLERES PERQUÈ HI VEGI BÉ.
A EN JOAN DE CASTELLÀ
EXÀMENS MÉS DIFÍCILS, ÉS BEN CLAR.
A L'OLGA LI DEIXARÉ
UN ESQUELET PER OBSERVAR ELS OSSOS BÉ.
I L'EDUARD QUE ÉS UN “CRAC”, VULL QUE TINGUI
UNA “REVISTA” QUE L'ENTRETINGUI.
PER L'ANNA DE RELIGIÓ, JA HE FET EL PENSAMENT
LI DEIXARÉ UN NOU TESTAMENT.
PER LA MONTSE DE MENJADOR
UN VIATGE A L'EQUADOR.
A EN JOSEP Mª LI HA TOCAT
UN DESPATX BEN ORDENAT
I PEL CONSERGE, EN JOAN,
UNA FARMACIOLA BEN GRAN.
I ARA FALTEN LES CUINERES,
ELS DEIXO GANIVETS, FORQUILLES I CULLERES.
ARA QUE HEM SENTIT EL TESTAMENT
ENS HA ENTRAT UN PROFUND SENTIMENT.
ÉS BEN BÉ QUE S'HA GUANYAT
EL NO HAVER DE MORIR CREMAT.
HEM DECIDIT INDULTAR-LO
I A L'ENTRADA EXPOSAR-LO.
I A AQUELL QUE NO LI ESTIGUI BÉ
QUE GIRI CUA I, CAP AL CARRER.
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calçats iris
MERCÈ PALLICER LLOBET

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

2607116/GE
CEE
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RSI 2605445 - CAT

Ctra. Arbúcies, s/n
17405 ESPINELVES (Girona)
Tel. 93 884 81 93
Fax 93 884 81 16

Passeig Generalitat, 31
Tel. 93 889 42 19 - VIC

E-10.12845/GE
CEE

RSIPAC 10-06087 / CAT

SERRADIS, S.L.
Ctra. Arbúcies, s/n
17405 ESPINELVES (Girona)
Tel. 93 884 81 00 - Fax 93 884 81 16
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AMPA Escola Bellpuig
Menjador escolar amb cuina ecològica
Des del mes de febrer a la nostra escola hem
canviat la filosofia del menú diari a l'hora de
dinar.
ECOMENJA, és el nom de l'empresa que ho
gestiona i que té un projecte de menjadors escolars ecològics, amb una llarga experiència en la
cuina amb producte ecològic i de proximitat.
Treballa basant-se en 4 compromisos:
1.- Tots els menús mensuals que elaboren són
equilibrats i nutritius.
2.- El 100% del producte que utilitzen són de
conreu ecològic certificat (a excepció del peix que
és fresc i salvatge).
3.- Els menús respecten sempre i aprofiten la temporada de cada producte, i s'abasteixen preferentment de productors de proximitat de l'escola.
4.- Els àpats que serveixen són elaborats a la cuina
pròpia de l'escola a partir de productes frescos que
no han patit congelacions i emmagatzemaments
innecessaris.

Al començament, hi havia uns quants aliments
que va costar una mica de que els nens i nenes s'hi
acostumessin, però actualment el canvi ha estat
molt positiu.
ecomenja@gamil.com

Vilatorta us
desitja una
Bona Pasqua
39
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Sortides culturals del Primer Trimestre

Els alumnes d'Educació Infantil vàrem realitzar
la sortida del primer trimestre a la capital de la
nostra comarca: Vic. Allà vàrem visitar dos dels
seus museus: l'Episcopal i el de l'Art i de la Pell.
Al museu Episcopal els alumnes de P3 vàrem participar en un taller dels colors i els alumnes de P4
i P5 el taller del Nadal. Per altra banda, al museu
de l'Art i de la Pell vàrem fer un taller de màscares i el monitor, mitjançant la Pellufa (pandereta),
ens va ensenyar les diferents sales del museu, fentnos participar de la seva original història. I finalment la Pellufa ens va ensenyar i ens va fer participar en una dansa de la tribu dels indis.
No massa lluny de Sant Julià hi trobem
Manlleu, una població de la nostra comarca, on
temps enrere la indústria tèxtil havia estat molt
important. Can Sanglas va ser una de les fàbriques
més rellevants i és on ara s'hi troba ubicat el
Museu Industrial del Ter. Els nens i nenes de cicle
inicial van poder conèixer, treballar i gaudir amb
dos tallers que ens aproparen al riu Ter i al seu
ecosistema així com d'una de les fàbriques més
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innovadores d'aquella època.
Els va agradar molt veure de prop la gran varietat d'aus que viuen a la ribera del riu i va ser molt
interessant descobrir el procés mitjançant el qual
feien el fil: per uns minuts ens vàrem convertir
tots en filadors i filadores. Va ser molt màgic!
Els alumnes del cicle mitjà varen anar a visitar
l'edifici modernista de la seu central de la Caixa
de Sabadell al mateix Sabadell.
Introduint el modernisme, de manera molt
amena i entenedora, varen aprendre força coses
del patrimoni arquitectònic modernista de l'edifici. Acabada la visita varen fer un taller de vitralls
on estimulaven i apropaven els alumnes al modernisme, tal com feien els seus artistes, i als materials
i elements que aquests utilitzaven. Confeccionaren un vitrall amb una flor (un dels elements
més importants del modernisme).
A Cicle Superior varen poder gaudir d'una sortida a Banyoles. Visitaren el Parc de la Draga,
reconstrucció d'un poblat neolític, i participaren
en tallers relacionats amb l'època (vàrem poder
construir un raspador i aprendre a fer foc). Tot i
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que feia molt fred. S'ho van passar molt bé!
Els alumnes de 5è, aquest primer trimestre de
curs, també van fer una sortida a l'espai natural
Guilleries - Savassona, activitat organitzada i subvencionada per la Diputació de Barcelona. Van
compartir jocs i activitats al llarg d'un dia amb els
alumnes de l'escola Bellpuig de Sant Julià i Jacint
Verdaguer de Folgueroles. Va ser una sortida molt
profitosa.
La sortida de 1r i 2n d'ESO va consistir en un
itinerari pels principals carrers del barri gòtic de
Barcelona complementats amb una visita comentada a l'interior de la basílica de Santa Maria del
Mar i de la mateixa catedral; junt amb un recorregut pel Museu d'Història de Catalunya, situat
a l'antic Palau del Mar.
Pel que fa a la primera part, els i les alumnes
van poder observar alguns dels racons més
emblemàtics de la ciutat gòtica (plaça del Rei,
carrer del Bisbe, ...) i admirar la bellesa i peculiaritats de l'arquitectura gòtica. Per altra banda, a les
sales dedicades a la història antiga i medieval es
van informar amb els plafons explicatius i també
experimentar amb les reconstruccions i elements
mòbils que escenifiquen les diferents èpoques i
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aspectes de la vida dels pobladors de la nostra terra.
Cada curs portava un dossier de treball sobre el
període que ha treballat a l'aula a l'àrea de Ciències
Socials, que serà la base del treball a realitzar sobre la
sortida, juntament amb les anotacions preses i el
record de les sensacions viscudes.
Els alumnes de 3r i 4t d'ESO visitaren la
COLÒNIA VIDAL, per tal de familiaritzar-se amb
el procés industrial de la fabricació dels teixits i la
vida dels obrers que hi treballaven.
Aquesta colònia, va ocupar el darrer espai que
quedava lliure entre Navàs i Berga. El seu fundador
va ser Ignasi Vidal i Balet. És una de les colònies tèxtils que es van instal·lar al peu del riu Llobregat
durant l'últim terç del segle XIX i els primers anys
del segle XX per a utilitzar la seva aigua com a font
d'energia.
La visita turística consistí en una ruta per alguns
espais de l'antiga fàbrica i dels habitatges dels seus
treballadors. En general va ser distreta i profitosa.

Un any més hem celebrat el Nadal

42

Matarem el gall? A la senyora Pepa n'hi
donarem un tall?
El Nadal. L'època nadalenca. Les nadales.
L'encant del 25 de desembre. Les felicitacions. Els versos, recitats a taula, adreçats als
pares i avis felicitant el Nadal. Els desitjos de
ser millors. Les rialles i la innocència dels
infants. El fum, fum, fum…
A l'escola vàrem preparar una representació del Nadal amb el títol “Cantem el
Nadal” recordant aquelles Nadales que ja
havien entonat els nostres pares i avis. Els
menuts un tronc de pi que el van vestir amb
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barretina i tot, a qui van donar
menjar perquè cagués i que
porta el nom de “Tió”. El professorat, aprofitàrem els dies
per trametre més valors clau:
solidaritat, generositat. Tota
l'escola va estar els últims dies
un bullir d'activitat. “Els eixos
transversals” van creuar desembre com “llamps” duent un
missatge d'eterna esperança: la
pau.
Sense aquest valor res no té
sentit. Aquest, va ser realment,
el missatge nadalenc per
excel·lència. No n'hi ha de
millor. Però no és pas fàcil. La
recerca, encara, de la pau entre
persones de bona voluntat, és
tasca gegantina.
L'escola ha volgut trametre
una vegada més valors per fer
persones i conquerir una pau
definitiva. I això per Nadal, per
Sant Esteve, per Reis, pel maig
florit, i per tot l'any.
Els pares tenen, també, una
bonica tasca per dur a terme: la
de transmetre el mateix valor
sense defallir. Tot és qüestió de
posar-hi el cor. Nosaltres, a
més, proposàrem una loteria
nadalenca, “la grossa” de la qual
fos la pau. I el segon premi, i el
tercer, i tots els bitllets acabats
entre zero i nou. Tan sols una
pau que somniem duradora. I
un gall. Amb un tall per la tia
Pepa. I uns infants feliços que,
el passat mes de desembre a
l'escola, van fer de rabadà, pastors, dimonis, angelets i van
riure amb el Tió i es van vestir
de blanc al Portal de la Glòria i
no van perdre la il.lusió amb
l'arribada del patge reial i ...
Tan de bo tots poguem anar
escampant pau i gaudir-ne
sempre. fins el Nadal de l'any
vinent!
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AMPA i Col·legi del Roser

Memorial Emili Bofill
El passat dia 15 de gener i com és habitual cada any,
l'escola va celebrar el memorial Emili Bofill.
Durant el matí, un grup d'alumnes acompanyats
per varis professors van fer una ofrena d'una corona
de llorer al Panteó de la família al cementiri de Sant
Julià. Allà se'ls hi va fer una breu explicació del significat de l'homenatge recordant l'esforç que, com a
president del patronat, va fer el senyor Emili per a
la continuïtat de l'escola. Clogué l'acte la interpretació d'una peça musical.
A la tarda tingué lloc el concert a la Capella del
Roser. Enguany els professors de música del Col·legi
van lluir les seves qualitats pedagògiques ressaltant
l'actuació de diferents alumnes. Tant l’organització
com l'execució musical varen ser perfectes i foren un
gaudir per tots els assistents i convidats.
Per primera vegada des de que es va instituir
aquest homenatge vam tenir el goig de tenir entre
nosaltres un membre de la família Bofill, el Sr.
Ricard Bofill i Maggiore nét del Sr. Emili i SotsPresident del Patronat de la Fundació Titular de la
nostra escola. Una efemèride que cal posar en coneixement del poble de Sant Julià i un acte cívic modèlic ofert a la memòria de la persona que en els
darrers anys de la seva vida es dedicà a donar suport
a l'Obra Fundacional heretada dels seus avant-passats.

fmolas@osonanet.com
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nstal.lacions Rosell S.L.
C/. Núria, 23
Telf. 93 888 78 95
SANT JULIÀ DE VILATORTA

ELECTRODOMÈSTICS

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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Entreteniments

Solució al concurs “D’on és
aquesta foto?” del número passat

La foto del concurs del número passat era el penell de vent de “Ca la Solana” situada al carrer
de Sant Roc núm. 2.

Solució a
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema:
Religions del món
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A. MOLERO / LLUÍS TIÓ
Reparació i
venda d’automòbils
Menú diari
Polígon La Quintana
C. Comerç, 17 - Tel. 93 812 00 03
Sant Julià de Vilatorta

Polígon La Quintana
Carrer del Comerç, 17c
Tel.: 93 888 73 09
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Administració núm. 4
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