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ANUNCIA’T A

Vi l a t o r t a

arribem a cada casa
3

Instalad
Sant Julià s.l.l.
Tel./Fax: 93 812 27 01
Polígon La Quintana
Carrer de la Indústria, 18
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

Av. Montserrat, 31
Tel. 93 888 71 99
08504 Sant Julià de Vilatorta

estètica i massatges
Lídia
Aquesta Primavera tenim novetats:
Píling corporal de xocolata
+
Massatge amb parafina
i aromateràpia: 36 euros
Lífting
+
Allisament de les
arrugues sense cirurgia
Si fas 6 sessions te'n regalem una
Resultats visibles des de la 1ª sessió
Demana informació:

C. de Núria, 1 - 08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 83 70 - 629 54 47 10

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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En Joan de Ca la Llebre

Ens ha deixat un bon home i un home bo
Sí, el dia 11 de gener de 2008 ens deixava per sempre en Joan de Ca la Llebre; ens deixava per no tornar-lo a veure ni poder parlar-hi. Ara bé, ni ha
marxat ni marxarà pas de la nostra memòria, tant
a nivell individual com col·lectiu.
En Joan Capdevila, tal com esmentem a l'encapçalament, era sobretot un bon home, una bona
persona. I, com que per escrit ens sembla que no
fem prou justícia a això que volem dir, deixeu-nos
destacar l'adjectiu “Bo” amb majúscules. Bo ve de
bondat i, segons el diccionari, la definició de bondat és calcada a la manera de fer d'en Joan:
“Qualitat de qui és bo per a altri, que és inclinat a
fer bé”. Aquesta inclinació a fer bé la tenia en Joan,
i la tenia tan dintre seu que, des del 1996 fins al
moment de la seva mort va exercir com a Jutge de
Pau de Sant Julià; i la tasca d'un jutge de pau és
generalment la de ser un home bo.
Independentment de la seva bondat en Joan
tenia altres característiques que també el feien
especial i admirable: no tenia mai un no per a
ningú que li demanés una col·laboració. Des del
teatre, passant pels pessebristes, fent els records
que cada any es donaven a la caminada popular del

Agenda
de les
principals
activitats

nostre municipi, sent soci del club de futbol, etc...
A més, l'ofici d'en Joan era un tret d'identitat
de Sant Julià de Vilatorta (també conegut com a
Sant Julià de les Olles) durant els darrers segles: era
terrisser i, per a les darreres generacions de tupinots i tupinotes, en Joan era “el terrisser”, l'únic
supervivent d'un ofici que havia estat molt estès en
d'altres èpoques al nostre poble, però que ara, dissortadament, sembla més que mai condemnat a
l'extinció. En Joan Capdevila i Boixassa va ser l'últim terrisser en actiu en un poble on la terrissa ha
estat una tradició centenària.
Cal destacar, però, la voluntat i perseverança
d'en Joan en tot allò a què es comprometia: va
exercir de terrisser fins que la salut li ho va permetre; tot i estar delicat de salut, encara el vàrem
veure a la penúltima obra de Vilatorta Teatre (Els
jocs florals de Canprosa) i, fins a l'últim sospir, va
exercir de Jutge de Pau i venia a l'Ajuntament per
col·laborar en allò que se li demanava i que li era
possible assumir.
Tots els membres de l'Ajuntament en ple, sense
distincions de partits ni ideologies, desitgem que
descansis en pau, Joan.

- Divendres Sant. Processó Mont-i-calvari.
Divendres 21 de març.
- Pasqua Florida. Cantada de Caramelles.
Diumenge 23 de març.
- Dilluns de Pasqua. Aplec de Puig-l'agulla.
Dilluns 24 de març.
- 31a Trobada de Caramelles.
17è Concurs de Pintura Ràpida, Trobada
de Col·leccionistes de plaques de cava.
Diumenge 30 de març.
- Caminada Popular de les Guilleries.
Diumenge 18 de maig.
- Concurs d'ocells. Homenatge a la Vellesa.
Diumenge 8 de juny.
- Focs de Sant Joan. Dilluns 23 de juny
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BAR - RESTAURANT
ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

•
•
•
•

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA

Ortodòncia
Odontologia general
Pròtesi dental
Periodòncia

• Implants dentals
• Cirurgia bucal
• Estètica

Dilluns de 3 a 9 de la tarda
Dimecres d’11 del matí a 9 del vespre.

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

Ban Sequera

BAN
Mesures extraordinàries en
motiu de la sequera
Donada la greu situació de sequera que tots coneixem s'estan posant en marxa mesures per fer-hi
front. És per això que l'alcaldia dicta aquest Ban,
demanant a tot els veïns que el compleixin amb la
millor voluntat i tots els mitjans de què disposi.
En la situació d'excepcionalitat de sequera,
l'ACA ha prohibit destinar aigua potable per a la
pràctica d'aquells usos que no siguin el consum
humà. Per això us informem de les mesures obligatòries d'estalvi d'aigua que s'han d'adoptar i us
demanem col·laboració per dur-les a terme.
Està prohibit utilitzar aigua potable procedent
de la xarxa d'abastament per:
• Regar jardins, prats, horts, zones verdes i
esportives.
• Regar vials, carrers, sendes i voreres.
• Omplir piscines, estanys i fonts.
• Fer rajar fonts que no disposin d'elements
automàtics de tancament.
A part d'aquestes mesures que són obligatòries
per a tothom, l'ajuntament també demana la
col·laboració ciutadana perquè es faci un consum
racional de l'aigua, ajustant-lo als usos més
imprescindibles. En aquest sentit, cal que adopteu
d'immediat mesures d'estalvi d'aigua com les que
suggerim a continuació:

• Instal·lar dispositius d'estalvi d'aigua (airejadors i difusors d'aire) en les principals aixetes de
casa (lavabos, bidets, aigüeres i dutxa)
• Posar un objecte dins la cisterna del wàter (ex:
ampolla plena d'aigua amb sorra) per reduir-ne el
seu volum i no utilitzar el wàter com a paperera.
• Quan calgui renovar-los, comprar electrodomèstics de lletra A o baix consum (elèctric i
d'aigua). És el cas de la rentadora o el rentavaixelles.
• Optar per la dutxa en comptes de banyar-se
(l'estalvi és de 250 litres d'aigua cada cop).
• Evitar de rentar el cotxe mentre continuï el
decret de sequera.
• Fer servir aigua ja utilitzada o de pluja (quan en
caigui) per regar les plantes o fregar el terra.
A més a més és important la vostra col·laboració i que aviseu a l'Ajuntament (938 122 179) o
al servei d'emergències de SOREA (902 250 370)
en cas de detectar qualsevol fuita d'aigua, així
com denunciar incompliments de les mesures
d'estalvi d'aigua obligatòries.
El que es posa de manifest per al general coneixement i compliment, el dia quinze de febrer de
dos mil vuit.
L'alcalde
Joan Rosell i Ballús

Vilatorta us
desitja una
Bona Pasqua
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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

Pasqua

Les caramelles del Roser
COLL DE PORTELL
Si pel serrat de les alzines en ofrena,
enllà dels fòssils i del gris roquetar,
puges ardit fins assolir la carena
podràs, sorprès, atalaiar:
a ponent, assossegades
heretats pairals;
a llevant, verdes onades
succesives de tossals.
Els instants espurnejants
es tornen llunyans.
Entrellaçada amb l'horitzó
la teva mirada en té l'esplendor.
Sense recança del propi pes
ni l'esgarrifança d'un bosc espès,
una guilla cautelosa
ha sortit del seu catau,
s'ha fos en la tarda fosa
i ronda borrosa
pel fons de l'afrau.
El vell merlot de la riera
aixeca el vol amb gran brogit;
del brancam d'una pomera
n'ha caigut un fruit petit.
La cinglera repta l'aire just al caire.
El camí poruc voreja l'estimball.
La fontana, no fa gaire, rondinaire
s'ha tornat, quan escasseja, degotall.
I la balma de la vall, abrigall.
Un any més, i ja en són 418, les Caramelles del Roser
sortirem a fer la passejada pasqual per portar-vos la
salutació de primavera amb el cant dels Goigs del
Roser. Aquest any estrenarem la peça "Coll de
Portell", amb lletra d'Anton Carrera i música de Santi
Riera.
Sortirem a les nou del matí i farem l'itinerari habitual pels carrers del nucli antic del poble. Després de
la missa de dotze, farem la cantada a l'església juntament amb el cor "Cants i rialles" i els dos grups infantils de caramellaires. Acabarem, cap a dos quarts de
dues amb la cantada de corrandes a la plaça de l'ajuntament i els cants de comiat, junt amb els altres cors.

Si la ment tens afligida
fes allò que fa l'ocell
que, del món, en sap la mida:
estima la vida
a Coll de Portell.
Lletra: Anton Carrera i Busquets
Música: Santi Riera i Subirachs
Composta expressament per a les
Caramelles del Roser
Pasqua Florida, 2008
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Poble

31a Trobada de Caramelles
El proper diumenge 30 de març
es farà la 31a Trobada de
Caramelles. A partir d'aquest
any, el concurs passa a tenir format de trobada amb dues categories, grans i infantil, 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. Acabades les actuacions, es donarà per finalitzat
l'acte.
A més del concurs de pintura
ràpida, al llarg del matí es farà la
4a trobada de col·leccionistes de
plaques de cava, a la plaça de
l'Ajuntament.

17è Concurs de Pintura ràpida
Com ja és tradicional, el diumenge després de
Pasqua, el mateix dia del Concurs de Caramelles,
enguany, el dia 30 de març es celebrarà el 17è
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 abans de 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 (s'exposaran de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de
9 del vespre). Els premis seran els següents:
- 1r premi “Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta” valorat en 900 euros.
- 2n premi “Diputació de Barcelona” valorat en
800 euros.
- 3r premi “Ajuntament de Vilatorta” valorat en
400 euros.
- 4rt premi “Caixa de Manlleu” valorat en 300
euros.
- Premi especial aquarel·la “La Caixa” valorat en
300 euros.
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Com a novetat, es lliurarà un Premi Especial a la
innovació artística a l'obra més original per la seva
tècnica i contingut, valorat en 400 euros.
Els premis de Categoria Juvenil, primer i
segon, seran patrocinats per la firma comercial
Pintur i consistiran en un lot de pintures, de la

mateixa manera 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.
Durant els anys que s'ha anat celebrant, aquest
concurs de pintura ràpida ha adquirit un bon
prestigi entre els diversos concursos que es fan a
Catalunya, i això fa que hi participin pintors d'arreu del país, fet que ha permès que la nostra pinacoteca municipal hagi crescut amb obres de diferents pintors i estils.

Poble

25a Caminada Popular de les Guilleries
La 25a Caminada Popular de les Guilleries es farà el proper diumenge 18 de maig. En aquests moments, s'està dissenyant el recorregut, que tindrà de 17 a 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 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 o com preferiu, i us animem a gaudir dels magnífics paratges i vistes de la nostra rodalia.

Tupinots

La festa de Sant Julià

El nostre poble mai ha destacat per
tenir una abundant oferta d'activitats
pensada per a gent jove. Ja és hora que
intentem canviar-ho. Per fer-ho, el
jovent de Sant Julià hem format una
entitat dedicada a pensar i organitzar
activitats PER A NOSALTRES. Hem
recuperat el nom de TUPINOTS, ja
que s'adequa molt al poble i, a més, tots
ja el coneixeu. Aprofitem per dir als
Tupinots ja “retirats” que van fer una
feina molt ben feta.
Tenim moltes ganes de moure'ns per
Sant Julià i de fer-ho bé. De moment
tenim el suport de l'Ajuntament, amb
qui esperem que hi hagi una bona entesa, ja que sols no ho podem fer. De la
mateixa manera, també esperem que
vosaltres, JOVENT DE SANT JULIÀ,
participeu en totes les activitats que
anem fent, que contacteu amb nosaltres
a través del correu electrònic tupinots@gmail.com per fer-nos arribar
qualsevol queixa, suggeriment o dubte,
i que participeu en les nostres reunions
(que es realitzen el primer dissabte de
cada mes).
Així podrem fer activitats que siguin
del gust de tots i de què tots en puguem
gaudir. Entre tots intentarem que Sant
Julià sigui un poble una mica més jove!!
Tupinots,
Joves de Sant Julià de Vilatorta

El passat diumenge dia 13 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'ofici en llatí, compost
per Ramon Victori. A la tarda hi va haver l'actuació de
Postres de Músic, que va oferir un concert pedagògic sobre
la Història del Rock.

Curs de català
per a nouvinguts
A mitjan gener va començar el curs de català per a nou
vinguts, promogut per la regidoria de Benestar Social.
Aquest curs es fa dos dies a la setmana a una de les sales
d'entitats del pavelló esportiu municipal, i compta amb
una vintena d'alumnes dividits en dos nivells.

Curs de
cuidadors informals
Aquest curs que va començar a finals de febrer està indicat
per a persones cuidadores que tenen un malalt dependent
a casa. El curs tindrà una durada de 6 sessions de 2 hores
i mitja cadascuna. Els objectius principals seran oferir una
assistència contínua i àgil als cuidadors, posar al seu abast
les eines i estratègies imprescindibles a l'hora de tenir cura
de les persones dependents i donar-los formació bàsica
sobre la manera de reaccionar davant de possibles trastorns
de salut i conducta del dependent. El curs s'ha dividit en
3 blocs temàtics: Bloc I, àrea de salut; Bloc II, àrea psicològica-terapèutica; i Bloc III, àrea d'actituds/àrea social.

11

Poble - Opinió
KA-DÔ: El camí de les flors
Aprendre el camí de les flors vol
anys d'instrucció d'un Mestre reconegut per tal de comprendre un art
que, en si mateix, és infinitament
subtil.
Vol paciència, molta pràctica i una
gran concentració en el treball: en
silenci, fora del temps. Una observació minuciosa, detallada, en fusió
amb la branca o flor que es treballa.
La forma exterior cal buscar-la a
l'interior.
La bellesa sola no porta enlloc.
Només es perfecciona a través d'un
sentiment molt profund, i qualsevol
pretensió d'originalitat personal
només entorpirà el camí de l'evolució de l'alumne.
Existeix, d'altra banda, la intenció
oculta de no permetre que l'alumne
aprengui mecànicament i de no

transmetre un coneixement prefabricat fet d'hàbils
trucs; es vol despertar i encoratjar allò que l'alumne ha
de descobrir per si mateix. L'Ikebana es divideix en tres
parts: “Shin, Soe, i Hikae” (Cel, Home i Terra). Aquest
principi té un profund significat en la llei còsmica del
creixement.
Professora Anna Sabaté
De l'escola Ikenobo

La revista Vilatorta posa
l'espai Poble a disposició
de tothom que 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: vilatorta@mailcat.org
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Articles opinió

Enquesta sobre el POUM
Darrerament l'equip de govern de l'Ajuntament està
passant una enquesta telefònica a ciutadans del nostre municipi. Diuen que forma part del procés de
participació ciutadana per a l'elaboració del POUM
(Pla d'Ordenació Urbanística Municipal). Hauria de
servir per veure el grau de connexió entre les línies
generals plantejades al Pla i l'opinió de la ciutadania,
i així orientar l'equip que treballa en la seva redacció.
Concretament fa quatre preguntes, i voldríem dirne quatre coses:
1. SAPS QUE S'ESTÀ FENT LA REVISIÓ DEL
PLA
GENERAL
D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA? SI NO
Be, això està be preguntar-ho. I és que més que una
pregunta, servirà de recordatori, ja que a l'abril farà
tres anys d'aquella sessió informativa en què se'ns va
presentar públicament les línies generals del POUM.
Des d'aleshores ningú n'ha sabut res més. I des d'aleshores hi ha hagut 500 inscripcions noves al Padró
d'habitants.
2. CREUS QUE S'HA DE REGULAR EL POSSIBLE CREIXEMENT DEL POBLE PERQUÈ
SIGUI ORDENAT, RESPECTUÓS AMB EL
MEDI
AMBIENT
I
SOSTENIBLE
ECONÒMICAMENT? SI NO
S'està preguntant a la ciutadania si creu necessari elaborar el POUM? Llavors seria massa tard, no? Si ja
s'hi està treballant des de fa més de cinc anys!! O es
pregunta si el creixement del poble ha de ser ordenat,
respectuós amb el medi ambient i sostenible econòmicament? Llavors la resposta és obvia i evident. O
algú dirà que no? Per altra banda la pregunta és irrellevant, ja que, per llei, el planejament urbanístic ha
de ser sostenible i respectuós amb el medi ambient, i
per tant no es pot fer de cap altra manera. Si la clau
de la pregunta està en la paraula creixement, llavors
perquè no es demana clarament si s'està d'acord en
planificar un municipi d'entre 5.000 i 6.000 habitants? Aquí sí que tothom pot optar per una resposta
o una altra.
3. CREUS QUE UNA POSSIBLE AMPLIACIÓ
DEL POLÍGON INDUSTRIAL POT COMPORTAR NOUS LLOCS DE TREBALL PER ALS
HABITANTS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA?
SI NO
Altre cop s'està menystenint la capacitat dels vilatortins. Que tenir un polígon industrial gran al munici-

pi sigui sinònim de molta oferta de treball per als seus
habitants és especular massa. Que potser les noves
empreses que s'han instal·lat al polígon han ofert
molts llocs de treball nous? Remarco la paraula noves
empreses, no les que ja hi havia al municipi i s'hi han
traslladat. No han vingut les empreses de fora i han
portat els treballadors de fora? Però és que reduir la
discussió sobre el creixement del polígon industrial
només a si aportarà més llocs de treball (encara que
així fos) és voler dirigir totalment i de manera tendenciosa la resposta del ciutadà. Per què no preguntem si
no es veu millor crear nous llocs de treball potenciant
el petit comerç que, a més, millorarà la cohesió social?
O sobre els efectes del trànsit de camions pel poble i
la solució que es preveu a anys vista? O sobre el canvi
de model de poble? O sobre els efectes contaminants
de segons quines empreses? O sobre la pèrdua d'un
terreny agrícola d'alt valor? O sobre moltes altres conseqüències que pot comportar tenir un gran polígon
industrial?
4. SERIA BENEFICIÓS PER AL POBLE UNA
ENTRADA ALTERNATIVA AL POLÍGON
INDUSTRIAL PER TREURE EL TRÀNSIT DE
CAMIONS DEL MIG DEL POBLE?
NO
SI QUINA D'AQUESTES OPCIONS
CONSIDERA MÉS BEFICIOSA
A. QUINTANA-FONT D'EN TITUS
(ALTARRIBA)
B. CONNEXIÓ DIRECTA EIX
TRANSVERSAL
Ja sabem que ningú contestarà que NO cal buscar
una alternativa al trànsit de camions pel mig del
poble; per tant ja no cal preguntar-ho. Novament, tal
i com es formula la pregunta, es dirigeix la resposta
del ciutadà cap al SÍ. Però també creiem que no es
pot preguntar a la gent quina prefereix de les dues
alternatives proposades a la resposta, perquè no es
dóna cap explicació sobre els terminis d'execució de
cadascuna, per exemple. O tampoc es recorda a la
ciutadania el compromís de l'alcalde d'ampliar el
polígon industrial si tenia un accés directe des de
l'Eix Transversal; i aquelles persones que preferirien
un accés per l'Eix però en canvi no volen veure créixer més el polígon industrial? Què han de contestar?
Pensem que aquestes quatre preguntes no són vàlides per fer una enquesta sobre el futur POUM de
Sant Julià de Vilatorta. Com dèiem al principi, l'enquesta és per orientar la redacció del POUM, i no per
dirigir l'opinió de la ciutadania cap a les línees que ja
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estan plantejades al Pla. És trist veure que aquest procés de participació ciutadana promogut per
l'Ajuntament és considerat com un mer tràmit obligat per llei, i es fa servir únicament per legitimar les
seves posicions inicials sense cap interès per canviarles. Al Ple del dia 21 de febrer vam demanar a l'equip

de govern que retirés aquesta enquesta i promogués
altre formes d'informació i participació ciutadana en
referència al POUM. Malauradament no ens en vam
sortir.
Independents de Sant Julià
de Vilatorta i Vilalleons-EPM

Sorpresa desagradable
Un bon dia del mes d'octubre de
l'any passat, després de llevar-nos i
fer tot el ritual matinal que tenim
per costum, ens adonem que la
senyera del castell de Bellpuig ha
estat arriada. No només la senyera
ha desaparegut: el pal de la senyera també.
Evidentment, el primer que
ens ve al cap és que qui s'hagi enfilat fins allà dalt no és un novell en
la matèria. I vet aquí que, com qui
no vol la cosa, l'individu que ho
va fer ho va explicant com si res, i
s'escuda en el fet que el material
era de la seva propietat (el material
no inclou la senyera, que va ser
abandonada a terra, com a qui li

cau un drap i no el cull).
La pregunta que ens fem és la
següent: si estava molest per alguna cosa, si volia recuperar el material pel motiu que fos, si era un
senyal de malestar per no sé quins
set sous, no hagués estat més fàcil
parlar-ne abans de fer l'esforç
d'enfilar-se fins allà dalt i treureho tot? Estem segurs que ens hauríem entès sense cap mena de dificultat.
Independentment del fet
material, aquesta persona no es va
plantejar en cap moment el significat que té per a molts de nosaltres el fet d'hissar la senyera cada
Diada Nacional de Catalunya, lle-

gir un manifest i entonar tot
seguit Els Segadors, himne nacional català? S'ha parat a pensar el
malestar que ha pogut fer sentir a
molts de nosaltres?
Evidentment, les respostes
només les sap aquella persona;
nosaltres preferim pensar que no
era conscient del que feia, perquè
si no, només mostraria una actitud grollera i egoista sense límits.
Afortunadament, la senyera ha
estat reposada al seu lloc (no ho ha
fet el mateix individu, que quedi
clar) amb uns materials que ara ha
posat tot el poble. Esperem que tots
la respectem i l'honorem com cal.
Equip de Govern

Moments engrescadors
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Quan surti publicat aquest escrit a la revista Vilatorta
ja haurà passat un mes aproximadament de la trobada que vàrem tenir el jovent del poble (jovent identificat com a persones d'entre 12 i 34 anys), la tècnica
de joventut de l'Ajuntament i un servidor com a regidor d'aquesta àrea.
Aquesta trobada (així com també una altra trobada amb un grup més restringit de joves del poble celebrada per parlar de com el jovent es pot organitzar, i
d'altres de tipus individual i puntual amb algun d'aquests joves) es pot considerar un moment engrescador per un motiu fonamental: les ganes que hi ha de
fer coses per part del jovent i l'actitud positiva per
part de tots ells en col·laborar per poder posar en
marxa el punt d'informació juvenil i el punt pel
jovent, amb l'objectiu que el jovent pugui gaudir
d'un espai tutelat on trobar-se i organitzar-se per fer
i proposar activitats de tota mena, sempre des de les
bases de la legalitat i el sentit comú que, pel que he
pogut copsar, no falta pas, tot i que sempre hi haurà
punts de vista diferents, de vegades pel simple motiu
de l'edat, d'altres per altres motius. Sigui com sigui,
però, la impressió que hem pogut treure de tot plegat

és que, tant per part d'uns com per part dels altres, hi
ha la determinació d'establir una comunicació constant i fluïda, fet que ens ha de permetre avançar en
l'aprofitament de les hores de lleure del nostre jovent
amb l'objectiu que no hagin de marxar del poble per
poder fer activitats i passar-s'ho bé. O, simplement,
que tinguin un lloc on reunir-se.
Aquest punt pel jovent, el nom del qual es decidirà en un futur pròxim, juntament amb l'esplai
municipal Serrallonga, que està en ple funcionament
des del passat mes d'octubre i que compte amb una
quarantena de nens i nenes d'entre cinc i dotze anys,
ens ha de permetre oferir uns serveis importants per
cobrir les necessitats del jovent del poble des dels cinc
fins als divuit anys.
Voldria, des d'aquestes línies, agrair la dedicació
dels monitors de l'esplai i la resposta honesta i participativa dels joves, alhora que engresco els pares i
mares a dur els fills i filles a l'esplai, on s'ho passaran
bé, i la resta de joves a participar en aquest procés,
repeteixo, engrescador.
Oriol Tafanell
Regidor de Joventut

Entreteniments
DE

W
U
T
S
X
R
YZ
Q
P
O
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ABCDEFGHIJKLM

Per Concep Tort

-els colors-

beix

blanc

blau

cian

fúcsia

grana

gris

groc

lila

llimona

magenta

marró

negre

ocre

pistatxo

platejat

rosa

taronja

turquesa

verd

vermell

violat

Concurs “D’on és aquesta foto?”
Aquest fragment de finestra es troba a un dels
carrers principals del municipi.
Si sabeu el lloc podeu GUANYAR UNA
MONA DE PASQUA.
Podeu deixar la resposta a la bústia de
l'Ajuntament, fins a les 3 del migdia del dijous 20
de març. Si no voleu retallar la revista podeu ferne una fotocòpia o apuntar les dades en un full a
part.
Entre tots els encertants es sortejarà una mona
e de Pasqua per gentilesa de la Pastisseria
Crossandra.
El sorteig es farà el dijous dia 20 de març de
2008, a les oficines de l'Ajuntament.


Butlleta per a participar al concurs
Resposta:
La finestra està situada a...…........…...………......……………………………………………..........................……...................................................Núm. ..........................
Dades del concursant:
Nom i cognoms
Adreça

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

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

Telèfon

Edat

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

............................................
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Rutes per Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
11- RACONS BOSCOSOS

0:00 - 0,00km - 576m. Les Set Fonts: Pugem per
la pista asfaltada de la dreta fins a trobar el GR 2
que puja per un fort corriol a l'esquerra.
0:07-0,46km-629m. Domus
Seguim per la carena (GR 2).

de

Bellpuig:

0:32-2,16 km- 650m. Cruïlla: Després de l'Eix i
pel mig de grans blocs de pedra, deixem el GR 2 i
baixem a l'esquerra per un camí molt pedregós.
0:34-2,27km-640m. Cruïlla: Passem per un pla
d'herba i baixem per la pista de l'esquerra. A uns
100 metres deixem la pista i seguim per un corriol
a dreta. Uns 300 metres després seguim per una
pista que puja suaument.
0:44-2,91km-650m. Cruïlla: Deixem la pista i
trenquem a l'esquerra per un camí d'herba més
pla. Al cap d'uns 170 metres pugem per un corriol
que trobarem davant nostre.
0:52-3,48km-655m. Cruïlla: Baixem a l'esquerra
per un camí d'herba i a uns 80 metres seguim a la
dreta per la pista més bona.
1:00-3,98km-675m. Cruïlla: Deixem el camí a
l'esquerra i seguim per la pista principal.
1:04-4,27km-690m. Cruïlla: Trenquem a l'esquerra per una pista plana. A uns 100 metres
comença una forta pujada pedregosa amb xaragalls.
1:16-5,06km-754m. Collet de l'Home Mort:
Pugem per un corriol a l'esquerra (marques liles) i
seguim sempre recte.
1:37-6,47km-803m. Puig Moltó: Pugem per la
dreta per uns forts esglaons. Seguim el corriol de
la carena, sempre a la dreta.

1:49-7,26km-750m. Paella: ens desviem a la
dreta per una forta baixada.
1:57-7,82km-725m. Coll de Romagats:
Travessem la carretera de Sant Hilari, pugem per
la roca vermella a la dreta de la “casilla”, trobem
un corriol pel mig del bosc.
2:01-8,07km-750m. Collet: en una cruïlla de pistes pugem pel corriol poc marcat davant nostre
que segueix pels cingles de Romagats.
2:07-8,50km-795m. Cau de Guilles: Creuem les
roques fins l'entrada del corriol que es fica dins del
bosc. Seguim per la carena que està sovint fitada.
2:15-8,99km-780m. Coll de Sot Castanyer:
Deixem un corriol poc marcat a l'esquerra i
seguim fent carena pel de la dreta.
2:27-9,81km-780m. Coll de Palomeres: Seguim
per la carena. Compte amb la baixada forta que hi
ha abans d'arribar al coll de Portell.
2:40-10,66km-m. Coll de Portell: Baixem una
mica per la dreta i de seguida a la dreta per una
pista que puja suaument.
2:59-11,96km-786m. Coll de Sant Llorenç:
Trenquem per la pista de l'esquerra seguint el GR 2.
3:39-14,60km-652m. Puigsec, a dalt a la dreta.
Baixem entremig de les granges.
3:54-15,58km-601m. Sant Julià: puguem seguint
el GR 2 cap a la casa del Buixó i la urbanització del
Perer pel carrer de N'Anna Xica. Travessem la carretera de Vilalleons i baixem per la rambla del Castell.
4:06-16,38km-576m: Les Set Fonts.
Fusterpuig
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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

Joan Capdevila

Joan Capdevila: In Memoriam

Fotografia d’Armand Aribau cedida per Caixa de Manlleu
Fou durant la tardor de 2006 que en Joan
Capdevila m'obria les portes de casa seva per
fer-li una entrevista. El volia conèixer de prop
per escriure sobre ell i la seva professió. Més
endavant -coses de la vida- vàrem ser col·legues
de repartiment a Vilatorta Teatre en la representació d'Els Jocs Florals de Canprosa, de Santiago
Rusiñol, amb motiu de la celebració del 25è aniversari del grup de teatre.
Dissortadament, el proppassat 11 de gener la
mort ens l'arrabassà. Hem perdut no només un
home de bé, sinó també el darrer i únic terrisser
de Sant Julià, bon coneixedor dels secrets d'una
de les professions més arrelades a la nostra vila
des del segle XV. Perquè li devia, permeteu-me,

doncs, parlar-vos de l'amic que vaig fer i del rastre que la seva coneixença deixà en mi.
Tot i que és veritat que l'ofici de terrisser li
venia marcat per una llarga tradició familiar (les
llindes de la casa antiga de Ca la Llebre, al carrer
que porta a les set fonts, indiquen el 1719 i la
silueta d'un càntir), en les converses que vaig
mantenir amb ell hi vaig descobrir un terrissaire
vocacional: en Joan estimava la professió fins al
punt de ser i fer-ne la seva vida. N'és una prova
fefaent el seu treball en actiu fins el 2004, any
en què els organitzadors de la 54 Festa del
Càntir d'Argentona li van encarregar la producció de l'elevada xifra de 7000 càntirs bover,
exclusius de Sant Julià.
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Joan Capdevila
El seu amor per la professió també feia que
obrís les portes de casa seva per donar a conèixer
l'ofici a tothom que s'hi interessés, fossin estudiants aprenents o, simplement, escolars que
visitaven el seu taller. Durant les converses que
vam mantenir, en Joan em va mostrar amb emoció els treballs dels infants que els mestres d'escola li feien arribar després d'haver visitat el seu
obrador. Tota una activa feina pedagògica ben
alliçonadora.
Encara hi ha un altre fet que vull destacar de
la personalitat d'en Joan. Tot i ser un bon coneixedor de la professió i, fins i tot, un mestre en
ceràmica, volia ser reconegut com a terrisser.
Sempre va defugir el plus d'artisticitat que s'apliquen els ceramistes perquè es considerava,
sobretot, un continuador dels models tradicionals de terrissa popular: atuells per al foc i l'aigua, vaixella, estris de cuina i de rebost, que
foren la base del seu treball, tot i que també ens
ha deixat algunes peces d'una certa creativitat.
Sense deixar l'ofici, des de l'any 1996 en Joan
va ser jutge de pau de Sant Julià. Un fet més,
aquest, que ajuda a adonar-nos de les qualitats
del seu caràcter bonhomiós i discret, dialogant i
afable, ideal per desenvolupar un càrrec d'aquesta naturalesa. És com si en comptes de treballar i amorosir l'argila, treballés i amorosís la
paraula per trobar formes de convivència.
En les converses, en Joan em va explicar coses
que ara no vénen al cas sobre els seus avantpassats, l'ofici de terrisser i els terrissaires de Sant
Julià que va conèixer, les terreres de Cànoves i
La Sauleda, la industrialització i la producció en
sèrie, la lluita per a la supervivència... Algun dia
en parlaré. Les meves paraules avui han estat per
glossar, sobretot, el record de la seva humanitat
i l'amor a la seva professió.
Gràcies, Joan! T'acull la terra de Sant Julià
que et va veure néixer i que tant vas estimar.
Que la llavor del teu bon exemple germini entre
nosaltres.
Francesc Orenes i Navarro
Encarregat de l'Arxiu Històric Municipal
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A continuació reproduïm el text relatiu al càntir
de bover, d'Emili Sempere, publicat en el programa de mà de la 54 edició de la Festa del
Càntir d'Argentona l'any 2004.

El càntir de Bover
El càntir comú es diferencia dels d'altres centres
terrissers per la peculiar
forma del cos, més aviat
arrodonit, que s'estreny
lleugerament cap a la base
per acabar amb una mica
de vora. Tanmateix, per
sota, la base és plana, com
correspon als càntirs gironins i del Pirineu oriental. Una altra característica és que estan envernissats a la part superior,
just arran de l'ansa, galet i el tarot cilíndric,
ambdós orificis verticals, amb l'ansa de ferradura, lleugerament aixecada de la banda del galet i
amb una doble canal al centre.
Els formats del càntir comú que habitualment es produïen a Sant Julià de Vilatorta eren
cinc, de major a menor trobem:
- El carboner (45x28cm aprox.) que pot arribar fins a uns 12 litres, per a colles de gent i com
el seu propi nom indica, l'utilitzaven els carboners al bosc quan feien el carbó.
- El mitjà (34x23 cm aprox.) sobre els cinc
litres, era el més corrent i s'emprava per anar a
la font a cercar l'aigua.
- El petit (28x20 cm aprox.) entorn dels tres
litres, preferentment per beure a la llar familiar.
- El bover (22x14 cm aprox.) per un o dos
litres, era l'individual.
- El de joguina (13x10 cm aprox.) de mig litre
al quart de litre, servia per beure la gent gran o
com a joguina per als nens.
Si en aquesta 54 edició de la Festa del Càntir,
entre un ampli repertori, s'ha escollit com a
representant del “càntir de l'any” el càntir de
bover, és per dos motius: El primer, per l'ús, ja
que els pagesos l'empraven per anar al camp,
degut al seu format d'uns vint centímetres, que
era òptim per portar-lo al sarró o ben penjat del
jou de la vaca per anar a llaurar. El segon, perquè de les cinc mides, el més semblant als de la
col·lecció d'Argentona, és el càntir de bover.

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. Industria, 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

C/ Indústria, 17 - Políg. “La Quintana”
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 71 86
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Meteovilatorta.cat
Meteovilatorta.cat ha complert un
any. Ha estat un any de treball
intens. L'espai web va començar
del no res i poc a poc n'hem anat
ampliant els continguts i la informació disponible.
Hem situat tota la informació
meteorològica que subministra
l'observatori automàtic en temps
real a disposició de tothom qui la
vulgui consultar. Aquestes dades es
poden veure en el mateix format
que presenten en el software original, amb gràfics d'evolució i rellotges que simulen instruments amb
dials, així com també gràfiques
que representen els diversos valors.
Tot està pensat perquè qui així ho
vulgui pugui fer un seguiment de
la situació meteorològica des d'un
ordinador personal i pràcticament
a temps real.
També hi hem incorporat
resums històrics en diversos formats (així es poden imprimir o
desar a l'ordinador) per tal de

22

Any
2007

Mes

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Visites
6026
64
390
323
273
437
516
473
317
552
747
914
1020

poder fer un arxiu climatològic,
així com també models de predicció, mapes de temperatures, vent i
cartes de predicció, i fotos de
satèl·lit per tenir un coneixement
més bo de les situacions que ens
envolten i afecten.
El web ofereix dades en tres formats diferents: actuals (a temps
real cada 10 minuts), mensuals
(valors absoluts del mes en curs) i
anuals (valors absoluts del any en
curs). De la mateixa manera, es
pot fer una consulta de les darreres
24 hores o be de l'any en curs.
Un apartat molt interessant
que encara està en creixement és
l'Observatori històric del Roser,
que posa en evidència la important
i interessant història meteorològica
i climatològica de Sant Julià de
Vilatorta.
El web disposa d'una secció
especial que fa referència a les
informacions meteorològiques
relacionades amb el nostre entorn.
Pàgs visitades
15028
142
817
861
345
1578
1820
1104
498
1360
1777
2561
2165

Es tracta d'informacions molt
diverses, de manera que tothom
qui ho desitgi hi pot col·laborar.
No voldríem oblidar l'apartat
fotogràfic, una secció amb un
interessant calendari amb informacions d'un dia concret, com ara
l'hora de sortida i posta del sol o el
santoral.
Finalment, hi ha enllaços a
d'altres webs que o bé col·laboren
amb Meteovilatorta.cat, o bé ens
semblen prou interessants i destacables (és el cas d'algunes entitats
de Sant Julià).
En resum, Meteovilatorta.cat
és un gran recull informatiu que té
l'objectiu de difondre al màxim la
meteorologia de Sant Julià i el seu
entorn, resultat d'una feina constant de la qual ens sentim molt
orgullosos i satisfets.
Pel que fa a la evolució de les
visites al espai web, en aquest any
el creixement ha estat espectacular.

Únics
1308

D/M
338

21
78
84
73
65
61
116
114
100
204
204
188

4
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

Visites/Dia
17,8
16,0
13,9
10,4
9,1
14,1
17,2
15,3
10,2
18,4
24,1
30,5
32,9

Quadres comparatius de les dades meteorològiques de l’any 1932, amb les de l’any 2007

Meteorologia
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Agrupació sardanista

Aplec de Puig-l'Agulla
Un any més us convidem el proper 24 de març (Dilluns de
Pasqua) a passar una diada sardanista al santuari de Puig-l'agulla.
En companyia de familiars i amics, sardanistes o no, us proposem un dia diferent, ballant sardanes o escoltant-les en un
marc esplèndid com és el pla del Santuari de Puig-l'agulla.
Als qui us agradi caminar, des de Vilalleons o Sant Julià en
poca estona podeu ser a Puig-l'agulla. Durant el trajecte podreu
gaudir de magnifiques panoràmiques i a més us estalviareu l'enrenou d'aparcar.
El programa previst es el següent:
11.30 Ofici solemne cantat per la Coral Cants i Rialles
12.30 Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos
17.00
Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla Baix
Llobregat
Durant les audicions de sardanes es faran els tradicionals sorteigs d'ous, cava i pernils, seguits amb molta expectació per part
dels assistents.
Vine a Puig-l'agulla, t'hi esperem !

Fes-te soci de
l'Agrupació
Sardanista
Si tenim en compte que la sardana és una de
les manifestacions culturals més importants
de Catalunya, el fet que a Sant Julià puguem
mantenir viva la flama del sardanisme des de
fa gairebé 40 anys és, en gran mesura, gràcies als 270 socis que té l'entitat.
És per això que et volem animar a fer-te'n
soci. Per només 10 euros a l'any ens ajudaràs
a tirar endavant, rebràs la informació sardanista de la nostra comarca i tindràs l'entrada
gratuïta al concert de Nadal que organitzem;
sobretot, però, col·laboraràs en una cosa tan
nostra i catalana com és la sardana.
Per a més informació tel: 93.812.21.79
Gràcies

Calendari de la temporada 2008
Enguany el programa previst consta de dos aplecs,
cinc audicions d'estiu, un concurs de colles improvisades, una audició a l'hivern amb castanyada
Data

Hora

inclosa, una audició a Vilalleons i un Concert per
Nadal. A continuació podeu consultar el calendari
d'activitats:

Lloc

Acte

Cobla

11,30 matí
12,30 matí
5 tarda

Puiglagulla Hermita
Pla del Santuari
Pla del Santuari

Aplec
Missa Cantada
Audició
Audició

Coral Cants i Rialles
Lluïsos
Baix Llobregat

Dissabte 5 juliol

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

Lluïsos

Dissabte 12 juliol

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

Lluïsos

Dissabte 19 juliol

8,30 nit
10 nit

Pça. Catalunya

Aplec de Festa Major

La Flama de Farners
Jovenívola d'Agramunt

Dissabte 2 agost

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

Sabadell

Dissabte 9 agost

10 nit

Pça. Catalunya

Audició

La Flama de Farners

Divendres 15 agost

6 tarda
8 tarda

Vilalleons

Audició de Festa Major
Habaneres i rom cremat

Jovenívola d'Agramunt
Grup per determinar

Dissabte 23 d’agost
(amb coca, fuet i cava per
a les colles participants)

10 nit

Pça. Catalunya

Audició
i Concurs de Colles
improvisades

Lluïsos

Diumenge 16 novembre
(amb castanyes i vi dolç
per a tots els assistents)

5 tarda

Pavelló Esportiu
Municipal

Audició - Castanyada

Ciutat de Girona

Diumenge 14 desembre

6 tarda

Saló Catalunya

Concert Nadal

La flama de Farners i
Coral Cants i Rialles

Dilluns (de pasqua) 24
març (es rifaran pernils,
cava i ous com ja és tradicional)
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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

GERMANS JIMÉNEZ, S.L.
Comerç al major
de fruites
i verdures

Domicili: C. de la Mercè, 47
08504 Sant Julià de Vilatorta
Telèfon 93 888 76 58
moreramir@yahoo.es

Marta Pagespetit
administradora

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

C. Verge de Montserrat, 24
St. Julià de Vilatorta
08504 BCN
Tel. 93 888 82 32
Fax. 93 888 83 34

ANUNCIA’T A

a
t
r
o
t
a
l
Vi
arribem a cada casa
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Vilatorta Teatre

El gran teatre del món està de dol

El dia 11 de gener de 2008 ens va deixar el bon
amic i company en Joan Capdevila, per a tots
nosaltres en Llebre. D'ofici terrisser, en Joan va
voler ser sempre una persona humil i discreta. Sense
voler deixar constància de la seva petja personal per
on passava, evitant els grans rètols, quan seia al torn
mans i peus no paraven, amb tota l'atenció centrada en la feina. El seu mestratge es feia forma; amb
el seu creatiu ofici -artesà del fang- va fer de tot, per
guanyar-se la vida i per enfortir l'esperit. Les seves
mans van donar forma a infinitat d'atuells de totes
les menes i formes conegudes, i també es va endinsar en la creació de formes artístiques més o menys
agosarades que van posar de manifest el seu talent
innat.
Ara bé, una faceta malauradament poc comentada d'en Joan va ser el teatre amateur. I no és que
hi passés de volada: va ser un dels fundadors de l'actual grup Vilatorta Teatre. En 27 anys de dedicació,
tant artística com tècnica, ja que va ser president de
la entitat, en Llebre va encarnar tot un seguit de
personatges que tots recordem. En obres memorables com El cafè de la Marina, encara el recordem
en el paper de Rufí, fent parella amb la Conxita
Salvans, una parella que es convertiria en un clàssic.
Ells mateixos tiraren endavant la representació d'El

vell Albrit donant vida als masovers d'aquest
drama, i així tants i tants personatges que ens van
fer riure de valent en una infinitat de comèdies.
Fa poc més d'un any en Joan encara va pujar a
dalt de l'escenari per col·laborar en Els jocs florals de
Canprosa fent el paper d'en Tallavent.
Tot i que últimament estava delicat, el seu
traspàs ens va sorprendre a tots. Segurament que el
nom d'en Joan no figurarà en cap voluminosa enciclopèdia, però als que hem tingut la sort de conèixer-lo i conviure amb ell ens ha marcat el seu exemple i la seva honestedat. El recordarem sempre com
a persona i com a artista, vibrant amb la seva actitud de voler fer aquest món molt millor de com el
va trobar. En Joan reviurà sempre en el nostre pensament i, mentre sigui així, estarà present entre
nosaltres, que ens negarem a reconèixer la seva partença, ja que només l'oblit és la mort.
Des de Vilatorta Teatre volem ser dignes de la
seva petja, i tot i que va marxar tant nu com havia
vingut, ens ha deixat a tots nosaltres el seu llegat,
fent-nos hereus del seu bon fer i de la seva obra. Si
la nostra pàtria és petita, la nostra gent sap ser gran,
i en paraules de Shakespeare: «el món sencer és un
teatre i tots els homes i les dones, senzillament,
comediants».
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Entreteniments

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

La foto del concurs del número passat era la font de Sant Fèlix. La guanyadora, d'entre les
respostes encertades, es va endur un tortell de reis. Felicitats!

Solució de
la sopa
de lletres
del número
passat
Tema:
monosíl.labs 2a part
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Llar d’infants municipal Patuleia

El Carnestoltes arriba a la Patuleia. Les ètnies
El dilluns dia 28 de gener va començar la
gresca amb l'arribada del rei
Carnestoltes. Com cada any, el dilluns el
rei Carnestoltes ens va ordenar que portéssim un bigoti de gat, el dimarts, que
vinguéssim amb pijama, el dimecres, que
portéssim un pentinat estrambòtic, i el
dijous, que vinguéssim disfressats els
nens de nenes i a la inversa. Ja per acabar,
el divendres 1 de febrer vam fer una desfilada de disfresses relacionades amb les
diverses ètnies del món. Dins de tanta
diversitat cultural, van abundar indis,
japonesos i esquimals. La festa va ser tot
un èxit!
El dia 31, vam anar a la plaça Francesc
Macià per celebrar el Dijous Llarder. La
quitxalla va gaudir d'un llarga estona
d'esbarjo molt agradable. S'ha de dir que
el bon temps va acompanyar-ho tot. De
tornada a la Patuleia, vam menjar pa amb
botifarra, com és tradició d'aquest dia.
Paral·lelament a aquestes celebracions,
s'han anat realitzant altres activitats relacionades amb les ètnies, des de fabricar
barrets xinesos fins a ballar danses d'arreu del món.

Calendari de preinscripció i matrícula
2008-2009
Preinscripció del 5 al 16 de maig
Publicació de les llistes provisionals el 22 de maig
Reclamacions dies 23, 26 i 27 de maig
Publicació de les llistes definitives 30 de maig
Matrícula del 9 al 13 de juny
Horaris: matins de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del migdia
dimecres i dijous de 3 a 5 de la tarda.
La documentació que s’ha de presentar, la trobareu penjada al tauler d’anuncis
de l’Escola.

Jornada de portes obertes,
el dia 28 d’abril, de 6 a 8 de la tarda
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CEIP Bellpuig

El carnaval

El senyor Carnestoltes, símbol
de la disbauxa, del desordre i
dels poca-soltes va arribar a l'escola el dilluns 4 de febrer i ens
va manar una sèrie de consignes
que tots vam anar complint dia
a dia.
Durant la setmana, entre tots
vam anar preparant la festa i les
disfresses relacionades amb els
quatre elements de la terra: els
nens i nenes d'Educació Infantil
eren la terra (flors, arbres, fruites...); els de Cicle Inicial eren

l'aigua; els de Cicle Mitjà, el
vent; ja per acabar, els de Cicle
Superior representaven el foc.
Quan tots ja estàvem preparats, el divendres a la tarda vam
fer la rua pel poble acompanyats per uns músics excel·lents:
tothom cantava, ballava i feia
molta gresca.
Un cop acabada la gran cercavila, vam tornar a l'escola per
jutjar el senyor Carnestoltes.
Vam escoltar el testament que
volia fer i vam tenir remordi-

ments: potser és prou bona
persona, és ben bé que s'ha
guanyat no haver de morir cremat. Després de molt deliberar, vam decidir que l'havíem
d'indultar, i el vam deixar al
costat de la porta de l'entrada
perquè ens vigili amb la mirada.
Per acabar la festa, vam ballar
i fer gresca una bona estona. Ara
torna la seriositat, el treball de
cada dia i la quaresma que ens
vigila!

El Dijous Llarder
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El passat 31 de gener
vam celebrar el Dijous
Llarder, preàmbul de
la setmana de Carnestoltes.
Els grups de Primària vam anar a celebrar aquest dia a
l'Ermita de La Damunt, a Folgueroles.
Cap a un quart de
10 vam marxar de
l'escola a peu. Després de més o menys una hora
de camí ininterromput, vam arribar a l'ermita i
vam començar a esmorzar: entrepans de truita, de
botifarra, coca de llardons, etc.
Després de menjar, vam passar l'estona jugant
amb els companys i gaudint d'un matí ben assolellat.
Els nens i nenes d'Educació Infantil vam anar
a celebrar el dia a Les Set Fonts. Vam arribar-hi

cap a les 10 del matí i hi vam fer el típic esmorzar.
A mesura que acabàvem de menjar, anàvem a
jugar als gronxadors i a les casetes que hi ha: com
que estàvem sols, en vam poder gaudir al màxim.
Cap a quarts de 12. just en el moment que una
altra escola arribava al parc, vam començar la
caminada cap a l'escola.

CEIP Bellpuig

Patinatge sobre gel
El passat 18 de Desembre
vam anar a patinar i a visitar
el campanar de l'Església
parroquial de Santa Maria
de Malleu.
La sortida la vam realitzar
els cursos de Primària (de 1r
a 6è). Vam arribar en dos
autobusos que ens van deixar a tocar de la Plaça Fra
Bernadí, lloc de sortida per a la visita al campanar i

on, a més, havien instal·lat la pista de gel. El primer
que vam fer va ser esmorzar. Un cop acabat l'esmorzar ens vam dividir en dos grups. Els de 1r, 2n i
3r ens vam posar els patins i vam entrar a la pista de
gel. Mentrestant, el grup que formaven 4t, 5è i 6è
vam anar a fer la visita al campanar de l'església, des
d'on vam gaudir d'unes vistes molt maques de
Manlleu i de la comarca d'Osona. Passats uns 50
minuts aproximadament, vam fer canvis. El grup
que havia patinat va marxar a fer la visita, i grup que
havia fet la visita es va posar a patinar.

Sortida a la Vall de Núria

El passat 5 de desembre els cursos de Cicle Mitjà i Superior
van visitar la Vall de Núria. Hi
havia diversos motius per ferho: visitar un lloc on l'aigua (i
en aquest cas la neu) hi té un
paper important i, a més, passar
un bon dia d'esbarjo.
Així, aquest dia tots vam

matinar. Un cop a Núria vam
fer un taller d'esquí. En Joan, el
monitor, ens va explicar amb
pèls i senyals com ha evolucionat aquest esport alpí. Tots ens
vam enriquir d'un llenguatge
que poques vegades utilitzem
(cunya, canó de neu i telecadira) i vam veure les diferents

màquines de neu que hi ha a
l'estació.
Més tard vam gaudir de les
diferents atraccions que hi ha a
Núria. Tant nens, nenes com
mestres vam baixar amb trineu i
amb la novetat d'aquest any, el
Tubby (un tobogan que es baixa
amb un pneumàtic).

Sortides de Teatre (Infantil i Inicial)
Els nens i nenes d'Educació Infantil vam anar a
teatre el dia 18 de novembre al matí a veure Els
músics de Bremen.
Era un espectacle de titelles, però la sorpresa va
ser que no eren titelles convencionals: eren molt
grossos, fets amb formes geomètriques i cadascun
d'un sol color.
Va ser un espectacle dinàmic, animat i molt
participatiu i ens ho vam passar d'allò més bé!
Els nens i nenes de Cicle Inicial també vam

anar al teatre a Vic. Vam anar a veure La lluna
d'en Joan, una obra d'una durada de gairebé una
hora que ens explicava les aventures que passa en
Joan quan va a buscar la salut del seu pare, que ha
quedat atrapada als tentacles d'un pop gegant que
viu al fons del mar.
En aquesta obra vam poder veure molt bé els
personatges en un escenari quasi nu i el joc de
perspectiva que oferien a través de titelles de diferent grandària.
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CEIP Bellpuig i AMPA

La festa de Nadal a l'escola

El passat 21 de desembre vam celebrar la festa de Nadal a l'escola. Uns
dies abans, als nens i nenes d'Educació Infantil i Cicle Inicial se'ls va
explicar la història de l'Oncle Buscall, per tal que sabessin qui és aquest
senyor tan important que ens va fer arribar dos tions a la nostra escola.
Vam començar el matí fent un recital de poemes de Nadal al gimnàs.
En acabar vam anar a fer jocs de taula a classe i, més tard, vam esmorzar una xocolata desfeta amb melindros.
Un cop acabat l'esmorzar i després del pati, vam començar a fer la
part més divertida: fer cagar els tions i obrir els regals dels Amics
Invisibles.
Els nens d'Educació Infantil i Cicle Inicial vam fer cagar els tions que
havia portat l'Oncle Buscall. Com que s'havien atipat força, ens van
cagar molts jocs i contes per a les classes i, a més a més, una bosseta de
xocolatines per a cadascun de nosaltres.
Mentre els més petits feien cagar el tió, els nens i nenes de Cicle
Mitjà i Superior fèiem l'Amic Invisible. Cada nen/a va portar dies abans
un regal per a un altre company, però sense saber qui seria l'afortunat/ada que el rebria.

Museu Industrial
del Ter de Manlleu
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Els alumnes de quart de
Primària vam fer un taller que
no ens va deixar indiferents al
Museu Industrial del Ter de
Manlleu. Vam analitzar l'estat
de l'aigua del riu a l'hivern (per
això que hi vam anar el dia 13
de desembre). Primer, la Berta
ens va acompanyar a la vora del
Ter, on va agafar unes mostres
d'aigua i de vegetació. Tot seguit vam anar al laboratori del museu, on
vam poder esbrinar quina fauna habita al riu amb l'ajut de microscopis i
unes fitxes. La Berta ens va explicar que a partir dels animals que hi ha
podem saber si les aigües són molt o poc contaminades. Finalment, vam
fer una visita a la planta on es tracta el tema dels rius i, especialment, del
Ter. Tots ens vam quedar parats del que es pot trobar en un riu: un con
de la carretera, un maó, llaunes o unes claus.

D'entre les activitats que
realitza l'AMPA BELLPUIG, dues de molt importants són la reutilització de
llibres i l'organització d'activitats extraescolars per als
alumnes. En aquest número
del Vilatorta us volem parlar
d'aquestes dues facetes de la
nostra AMPA:

REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES
A casa, tothom té un racó
on s'amunteguen coses que
ja no es fan servir: vestits
vells, revistes, llibres... amb
la despesa econòmica que
això comporta. A l'Escola
Bellpuig en som conscients,
i és per això que des de fa
dos anys portem a terme la
reutilització de llibres. Any
rere any, els llibres de text i
lectura (que per tant no es
guixen ni subratllen) passen
d'un curs a l'altre. D'aquesta
manera, la tornada a l'escola
per a les famílies es fa una
mica més lleu econòmicament, perquè en comptes
d'haver de comprar deu llibres en tenen prou amb cinc
o sis, i alhora ensenyen als
fills a fer-ne un bon ús, a respectar-los, i a protegir el
medi ambient (no cal tal·lar
tants arbrer per fer llibres).
L'Escola Bellpuig i les
altres escoles que reutilitzem
llibres esperem que aquest
projecte tingui continuïtat i
que animi la resta d'escoles a
afegir-s'hi. Tots hi sortim
guanyant.
Comissió de
reutilització de llibres
AMPA BELLPUIG

AMPA CEIP Bellpuig
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ANGLÈS
La novetat d'aquest curs en
l'ensenyament de l'anglès és que va
a càrrec d'una acadèmia, el centre
OSONA IDIOMES SL.
L'objectiu més important d'aquestes classes és oferir als nostres
joves estudiants un mètode motivador i divertit per aprendre
anglès, un mètode que se centra en
les quatre habilitats: llegir, escriure,
parlar i escoltar. Per als estudiants
de P4 i P5 d'Educació Infantil el
listening (escoltar) i l'speaking
(parlar) són els protagonistes. En
canvi, per als estudiants de
Primària, les quatre habilitats hi
són presents, perquè els exercicis
escrits són ideals en aquesta etapa
educativa. Els personatges dels llibres que fan servir els estudiants
escenifiquen la vida real mitjançant historietes, jocs i cançons,
activitats que agraden molt als
nens i els faciliten l'aprenentatge
de la llengua.
DIBUIX
Aquesta activitat extraescolar
també es podria anomenar "El
dibuix i el còmic".
S'insisteix molt en el treball del
dibuix amb llapis. Mitjançant jocs
dibuixats i exercicis molt variats,
els alumnes s'ho passen molt bé
plasmant sobre el paper tot allò
que la imaginació els suggereixi.
Mitjançant la pràctica milloren la

tècnica dia a dia. Aquest any, a més, acabaran el procés acolorint els treballs amb la tècnica de l'aquarel·la.
El monitor, en Toni Ortiz, és dibuixant professional. Probablement
heu vist moltes obres seves, per exemple, al Vic-Viu o en cartells penjats
per tot Vic, sense oblidar el logotip de la nostra AMPA.
ESCACS
Avui dia, i arreu
del món, hi ha moltes persones que
juguen a escacs, tant
de manera professional com per afició.
És un joc molt antic,
amb unes regles molt
ben definides i que
ens permet exercitarnos en aspectes molt
diferents: és un esport (hi ha competitivitat, estratègia, entrenament...),
és un art (hi ha creativitat i bellesa, però també dramatisme) i és, sens
dubte, una forma de coneixement (lògica, matemàtica, psicologia...).
Ja fa uns quants anys que es fa aquesta activitat a la nostra escola. Els
nens que hi estan inscrits reben formació en tècniques i tàctiques de joc.
Les classes es divideixen en 3 parts: explicació d'un tema, exercicis i, els
darrers 20 minuts, partida. Els nens hi van molt contents i ens expliquen
que treballen de valent! I ja cal que ho facin, perquè cada any, a final de
curs, participen en un torneig a l'Escola d'Escacs de Manresa, on competeixen amb nens d'altres escoles de Catalunya.
Bona part d'aquest èxit s'ha d'agrair al professor que imparteix aquesta activitat, i és que tenim la grandíssima sort de comptar amb un Gran
Mestre Internacional d'Escacs que és, a més, un excel·lent instructor: en
Lluís Comas, campió mundial infantil (1984), actualment un dels
millors jugadors de Catalunya i de tot Europa i, també, autor d'un magnífic llibre, Mentiras arriesgadas en ajedrez (Esfera, 2005).
TEATRE
En Joan i en Carles,
els monitors de Teatre,
animadors i artistes de
mena, ens diuen que
volen acostar els
nens al Teatre i
l'espectacle.
L'objectiu és
que sàpiguen
representar personatges mitjançant jocs i contes. Treballen l'expressió corporal, la disfressa, el
maquillatge i tot allò que té a veure amb el món del teatre. A final
de curs representen una obra amb tot el que han anat fent al llarg
de l'any. En aquesta activitat hi participen 21 nens de P4 i P5,
dividits en dos grups, grans i petits.
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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

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
34

APA i Col·legi del Roser

La nostra festa de l'esport: el cross
Històricament hi ha hagut una llarga relació entre
la pràctica esportiva i el món escolar, fins i tot a
l'hora de compartir competicions amb equips de
clubs. Cada vegada més, però, el nombre de nens
i nenes engrescats per l'atletisme es redueix a
causa de la competència dels esports d'equip, com
el futbol o el bàsquet, que compten amb molt
ressò als mitjans i una acceptació social més gran.
Davant d'aquest panorama, el nostre col·legi
vol ser una excepció i, un dia a l'any, ho aconsegueix. Ens referim a la diada en què celebrem el
cross al recinte escolar. En aquest sentit, volem
reivindicar aquest esdeveniment anual com a part
significativa de la nostra singularitat, que manté
una tradició de 35 edicions ininterrompudes;
paral·lelament, volem mantenir o millorar la bona
salut de què gaudeix aquests darrers anys, com ho
indiquen unes xifres superiors als 300 participants
i una resposta de les altres escoles de la comarca
prou positiva (suposa més del 40% del total d'inscripcions). Tanmateix, el que més ens satisfà és el
compromís dels nostres propis alumnes, fins al
punt que a l'edició del 2007 la participació a
Educació Infantil i Primària va superar els dos
terços de la matrícula del col·legi, malgrat que se
celebrava un diumenge.
Els objectius que perseguim són bàsicament
tres: en primer lloc, la promoció de l'atletisme que ens ha portat a signar un conveni de col·laboració amb la Generalitat i el Club Atlètic; en
segon lloc, l'agermanament amb les escoles de la
comarca que vulguin participar-hi; i, finalment,
potenciar els valors de l'esforç i la superació personal, així com la conscienciació que l'exercici
físic és un bon aliat per dur una vida sana i de
qualitat.
Pel que fa a les característiques del cross, podríem dir que són 12 curses en què, durant dues
hores, des dels menuts de 3 anys fins als juvenils
de 4rt d'ESO - i els mateixos pares i mares al
final- es van alternant en recorreguts pel camp de
futbol i el bosc de l'escola, amb distàncies adequades a l'edat i el sexe, i sota la supervisió, organització i preparació de membres de l'APA i dels
professors, així com la col·laboració del Club
Atlètic Vic i, des de ja fa molts anys, de Manel
Parra i Jordi Calveras. Com a cloenda es fa el lliurament de trofeus als guanyadors i d'obsequis a

tots els participants.
Per acabar, voldríem destacar que, a més de
tots els elements exposats i per damunt del caràcter competitiu, considerem que es tracta d'una
festa on alumnes, pares, professors i famílies d'arreu de la comarca comparteixen durant un matí
il·lusions, nervis i esforços que conformen un
espectacle ple de color i valors positius. Un esdeveniment, en resum, que esdevé un repte agradable per a les entitats organitzadores -Titularitat i
AMPA del Col·legi.
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Visita del Reverendíssim Sr. Bisbe de Vic

El passat dia 5 de desembre, i dins els actes de la
visita Pastoral a la Parròquia de Sant Julià, el
Rvdssim. Sr. Bisbe de Vic visità el nostre col·legi
El Roser.
El Rvdssim. Sr. Romà Casanova, acompanyat
pel Sr. Rector Mossèn Jaume Reixach i el seu
secretari particular Sr. Oriol Pallàs fou rebut a la
porta de la Capella de la Mare de Déu del Roser
pel Director General del Patronat Sr. Sebastià
Alvarez. Després de les habituals salutacions, el Sr.
Alvarez presentà el Sr. Bisbe a la sots-directora,
Sra. Alícia Descamps, a l'equip directiu de l'escola, encapçalat pel Sr. Antoni Vilademunt, i a
diversos professors i personal de la casa.
Seguidament van passar a l'interior de la Capella,
on el Sr. Alvarez agraí al Rvdssim. Sr. Romà
Casanova la seva deferència per la visita amb el
següent parlament:
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És una satisfacció per a nosaltres, Patronat i
Comunitat Educativa del col·legi, donar-vos la benvinguda a aquesta casa, seu de la Fundació Privada
Puig i Cunyer, Entitat Titular del col·legi El Roser
en ocasió de la vostra visita Pastoral a la Parròquia
de Sant Julià regida pel Sr. Rector, Mossèn Jaume
Reixach Prvre.
Fa més de cent anys, concretament cent deu, que
gràcies a la generositat del seu fundador en Josep
Puig i Cunyer, inspirat i aconsellat pel Pare
Manyanet avui canonitzat, fou possible bastir
aquest edifici per acollir i educar generacions d'alumnes de modesta posició prioritzant especialment
les situacions familiars d'orfandat.
Des d'un principi la Fundació i la seva Obra, el
col·legi El Roser, s'adaptà plenament a la normativa
moral i cristiana de l'època, i es convertí en una insti-

tució exemplar plenament vinculada al vostre Bisbat
de Vic i més encara essent encomanada la seva direcció
escolar a la Congregació de Fills de la Sagrada
Família, la qual hi fou exercida durant 94 anys.
Avui, Rvrend Sr. renovem amb la vostra presència la petja que dignes predecessors vostres, els Iltres.
prelats Srs. Morgades, Torres i Bages, Cortés,
Muñoz, Perelló i Pou, Guix i Ramon Masnou,
Bisbes de Vic, i Montsenyor Rugonessi Nunci de S.
S., Vidal i Barraqué Bisbe de Solsona i Benlloc Bisbe
de la Seu d' Urgell, van deixar en aquesta Casa al
llarg de la passada centúria. Avui celebrem que s'hagi reprès aquesta tradició, cosa que ens honora i ens
dóna força per seguir el camí fressat iniciat pel llegat
del seu fundador i respectat i desenvolupat per la
família Bofill, les generacions de la qual, una darrera l'altra, no han dubtat mai en patronejar la nau
i portar-la sempre a bon port.
Això no hauria pogut ser sense l'ajut de la
Congregació religiosa abans esmentada i l'empenta
de la societat civil de l'època. Noms com els dels polítics Prat de la Riba i Cambó; poetes i escriptors com
Joan Maragall, Canonge Collell i Verdaguer són,
juntament amb els dels prelats abans esmentats, personatges que ens han enaltit i que culminen amb el
primer de tots, Sant Josep Manyanet, pedra i fonament de la Casa.
El pas del temps va fer que, per diverses causes, la
Congregació responsable del col·legi deixés la tasca
educativa en aquest centre. Des d'aquell moment,
davant d'un repte tan important, el Patronat de la
Fundació es feu càrrec de la continuïtat del col·legi
i, en l'actualitat, gràcies a Déu, l'Obra Social i
Educativa creada i desitjada pel Sr. Josep Puig i
Cunyer roman vigent.
És en moments com aquests que ens adonem de la
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importància de la comesa i agraïm la vostra visita,
Rvdssim. Sr., perquè ens estimula a seguir-la, siguin
quines siguin les dificultats que l'evolució social comporti. De la mateixa manera voldríem dir-vos que
sempre podreu comptar amb nosaltres, amb la nostra
lleialtat, i que agrairem com calgui el vostre suport i
els vostres suggeriments, i procurarem fer pinya perquè l'ensenyança en el nostre país sigui positiva i
amb esdevenidor.
Finalment, en remerciar-vos la deferència de la
vostra visita, voldria dir-vos, Rvdssim. Sr., que sou a
casa vostra, que aquí ens teniu i que sempre hi sereu
benvingut.
Acte seguit, dos alumnes de 4t d'ESO, l'Eric
Godayol i la Meritxell Vilamala, recitaren un
poema de Jacint Verdaguer adequat a l'acte i posteriorment una representació d'alumnes de l'escola obsequià al Rvdssim Sr. Bisbe amb un petit
concert molt ben interpretat i que fou mereixedor

dels aplaudiments de tots els assistents i, en particular, dels alumnes que omplien la Capella en
atenció i respecte a la seva Pastoral visita. El
Rvdssim. Sr. Romà Casanova dialogà uns
moments amb alguns alumnes i clogué l'acte amb
unes paraules d'agraïment pel caliu de la rebuda i
exhortà tothom, Patronat, Professors, personal i
alumnes, a no defallir en l'ensenyament, pilar
essencial en el saber i la moral de la nostra societat. Acabat l'acte, el Rvdssim. Sr. Bisbe, acompanyat del Sr. Alvarez, directius i professorat de l'escola, visità diverses dependències del col·legi,
entre altres, diverses aules, patis i la sala d'Actes, i
en va restar molt complagut.
Finalment i com a colofó de la visita, el
Rvdssim Sr. Romà Casanova fou obsequiat amb el
llibre Cent anys d'escola, història gràfica i escrita
del camí seguit pel llegat del Sr. Puig i Cunyer
durant els anys, i que afortunadament segueix
endavant.

ANUNCIA’T A

a
t
r
o
t
a
l
Vi
arribem a cada casa

37

FUNDADA L’ANY 1842

Plaça del Marquès de la Quadra, 6
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 76 20

AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
MINORISTA DE CARN
FRESCA I DERIVATS: 698-XA-1

C. Montseny, 3 - Tel 93 812 22 93
08519 FOLGUEROLES
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Escola municipal de música

Aquest mes de febrer, l'Escola Municipal de
Música de Sant Julià ha finalitzat el primer quadrimestre del curs i ha iniciat el segon i últim. A
continuació parlarem d'algunes activitats que ja
s'han portat a terme i d'altres previstes per als propers mesos.
El 13 de gener, amb motiu de la celebració de
Sant Julià i com cada any, es va organitzar el concert familiar/pedagògic. El concert anava adreçat
a gent de totes les edats i oferia un recorregut per
la història del Rock i la música popular. La
Companyia Postres de Músic va explicar els canvis que ha viscut aquesta música i va interpretar
els temes dels grups més rellevants de cada dècada, fins a arribar a l'actualitat. El públic es va mostrar molt participatiu durant tot l'espectacle.
Com ja és habitual, enguany no faltaran els
cants de Pasqua. Els alumnes participaran en la
tradicional cantada de caramelles pels carreres del
poble el diumenge de Pasqua. A més, regalaran un
petit obsequi a tothom que els escolti. Com a
novetat, aquest curs iniciarem una col·lecció de
punts de llibre i regalarem el primer. Cada curs

se'n regalarà un de nou per completar la col·lecció. Tot i que l'augment d'alumnes ha fet que
aquest curs hi hagi tres agrupacions corals, per a
les actuacions de Pasqua es fusionaran en dos cors
que cantaran per separat i, en algunes ocasions,
junts. També es participarà al Concurs de
Caramelles, tradicional del nostre poble. Cada
grup estrenarà dues peces, una de les quals serà
una caramella. El grup dels grans estrenarà una
caramella composta especialment per a l'ocasió
per Francesc Orenes, vilatortí al qual agraïm
aquest gest de tot cor.
Acabada la Pasqua, hi ha previst participar en
una cantata que organitzen cada dos anys algunes
escoles de música de la comarca. Aquest any estarà
dedicada a la natura, es titularà Les veus de la
natura i s'interpretarà al teatre Cirvianum de
Torelló. També, a l'escola es prepara una setmana
d'activitats musicals diferents, on hi haurà audicions d'alumnes d'instrument, classes col·lectives
de cambra, tallers, presentació d'instruments,
etc., i, per acabar, el concert de fi de curs i els exàmens finals.
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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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Esplai Municipal Serrallonga
Els dissabtes a la tarda, i ja portem tres anys, nois i noies de Sant Julià i rodalies i joves de diverses edats ens reunim a l'Esplai Municipal Serrallonga per passar una estona de manera diferent, plena de diversió i amb ganes
d'aprendre a viure el temps lliure d'una forma més enriquidora.

L'equip de monitors
Som joves de Sant Julià i Vic d'edats diverses interessats en l'educació en el lleure i amb el modest
objectiu de transmetre als joves valors que, massa
sovint, no reben l'atenció que es mereixen: l'amistat,
el treball en equip, la convivència, el respecte pels
altres i per l'entorn... Som estudiants que dediquem
un temps de la nostra enfeinada setmana a intentar
transmetre aquestes idees de manera divertida i responsable. De tant en tant, sobretot quan fem sortides, tenim amics que també ens ajuden de bon grat.

Van ser dos dies fantàstics de convivència enmig de
la natura.

Nadal
Coincidint amb les festes nadalenques, l'esplai va
sortir al carrer a desitjar amb unes nadales unes
bones festes i un feliç any nou a tots els vilatortins i
vilatortines. També vam participar amb diferents
tallers en el saló de Nadal que va organitzar
l'Ajuntament.

Colònies d'estiu
Què fem?
Doncs activitats de tot tipus. Com que els nois i
noies tenen edats molt diverses, estan dividits en
diversos grups. En cadascun treballem les actituds,
valors i objectius adequats a l'edat dels nens i nenes
que l'integren. Principalment fem dos tipus d'activitats, les internes, que són les més “quietes” (com
ara manualitats o tallers), i les externes, més “mogudes” (des de jocs en grup i gimcanes fins a esports de
tot tipus). De tant en tant, aproximadament una
vegada per trimestre, marxem a fer una sortida de
cap de setmana.

L'any passat vam organitzar per primera vegada
unes colònies d'estiu, a finals de juny a Planoles.
Van ser cinc dies molt intensos i cansats: els més
grans van fer una ruta de muntanya i una acampada, i els petits van fer una sortida a Núria; a més,
també hi va haver temps per passar uns dies més
tranquils a la casa de colònies.
Aquest any tenim la intenció de fer unes colònies
semblants, o millors, que les de l'any passat. Farem
una sortida de 6 dies entre finals de juny i principi
de juliol. Tenim la intenció de tornar a combinar

Les colònies de tardor
El cap de setmana del 17 i 18 de novembre vam fer
una sortida de cap de setmana a la casa de colònies
de Can Miqueló, situada a Sant Martí de Centelles.
Van ser dos dies plens d'activitats i jocs on vam gaudir tots plegats buscant l'aigua de l'eterna joventut.
Vam jugar, cantar, caminar, dormir... i els més atrevits també vam participar en el joc de por nocturn.

una ruta muntanyenca amb uns dies a una casa de
colònies. Tots els nois i noies hi esteu convidats!

Apunta-t'hi!
Actualment som uns 40 infants i joves i 9 monitors.
Aquestes xifres les hem de millorar! L'esplai és un
bon punt de trobada de tots els nois i noies que vulguin viure intensament i de forma diferent els dissabtes a la tarda. Esteu tots convidats a apuntar-voshi. També aprofitem per fer una crida als joves que
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Esplai Municipal Serrallonga
estigueu interessats en l'educació en el lleure a venir
a donar-nos un cop de mà.

que no podem actualitzar tant com voldríem, però
que podeu mirar en qualsevol moment: www.esplaiserrallonga.org.

Més informació
Ens trobem els dissabtes de 2/4 de 5 a les 7 de la
tarda a l'antiga escola Bellpuig. També disposem
d'un correu electrònic on ens podeu fer arribar
qualsevol
tipus
de
consulta:
emserrallonga@gmail.com. Tenim una pàgina web

Aprofitem per agrair a l'Ajuntament i als pares i
mares les facilitats que ens donen per dur a terme
aquesta tasca, que considerem molt beneficiosa per
revitalitzar el poble. Si teniu ganes de participar-hi,
teniu les portes obertes.

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 la Festa Major, núm. 51,
s’acaba el dia 19 de maig. Les col·laboracions les podeu enviar
per correu electrònic a l’adreça vilatorta@mailcat.org o les podeu
fer arribar a les oficines de l’Ajuntament.
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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

Distribuidors 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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