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Sant Julià de Vilatorta i
Vilalleons ja tenen nou escut
El nou escut de Sant Julià de Vilatorta i de Vilalleons ha quedat definitivament aprovat. El passat 28 de novembre es
publicava al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) la resolució que li dóna conformitat. El tràmit s’inicià
el passat 26 de març de 2014 per unanimitat del Ple de
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
Com hem anat informant en els números anteriors de la
revista Vilatorta, el nou escut manté els elements de l’escut fet
servir fins ara, però disposats d’una manera correcta: la
domus de Bellpuig i dos lleons, que simbolitzen el poble de
Vilalleons, fusionat amb Sant Julià de Vilatorta l'any 1946. El
nou escut no va rebre cap al·legació en el termini d’informació
pública. En sessió de 9 de setembre de 2014, el Ple de
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar l'escut
heràldic municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
El 2 d'octubre de 2014, la Direcció General d'Administració
Local va emetre informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord
amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny,
pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre
d'ens locals de Catalunya i amb les normes heràldiques.
Finalment, el 22 d'octubre de 2014, l'Institut d'Estudis
Catalans va emetre informe favorable sobre la proposta d'escut aprovada per l'Ajuntament.
La descripció del nou escut és la següent: Escut caironat:
d'atzur, una domus d'or oberta, acostada de dos lleons
reguardants d'argent. Per timbre, una corona de poble. És
així com l’escut ha quedat inscrit en el Registre d'ens locals
de Catalunya del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

El proper any 2015 les Caramelles del Roser commemoraran els 425 anys de la
seva fundació i, com a manifestació viva més antiga i
genuïna del nostre poble,
mereixen ser les protagonistes del calendari vilatortí del
proper any, amb una suite
molt àmplia de fotografies. La
retrospectiva va des de les
primeres imatges de les nostres caramelles -any 1908- i
passejant per cada dècada
arribem fins a l’època actual.
En aquesta petita mostra es
pot comprovar que l’essència

Bon Nadal,
carrers
del poble!

de les Caramelles del Roser
és la mateixa i que els canvis
es troben en les persones i els
carrers. L’Anton Carrera és
l’autor del text introductori,
així com el poema de la portada. Les fotografies procedeixen de l’arxiu de les Caramelles del Roser, Arxiu Històric de Sant Julià de Vilatorta, Centre Excursionista de
Catalunya, Xevi Pona, Lluís
Solanas, Josep M. Vilamala,
Can Fusterpuig, família Mariol, família Valle-Figueras i
família Masnou-Puntí.
El calendari vilatortí és

calendari vilatortí

únic, temàtic i exclusiu del
nostre poble. En un primer
bloc hi ha el poema, els crèdits, les festes oficials –tant
les locals com les laborals
fixades per la Generalitat de
Catalunya- i la presentació del
tema d’enguany. En un segon
bloc hi trobem els dotze
mesos de l’any acompanyats
d’una fotografia a la pàgina
oposada. A cada mes hi ha
assenyalades les activitat i
actes organitzats per les entitats i l’Ajuntament. En el bloc
final hi ha una llista de telèfons
d’interès, l’horari de la línia del
bus de la línia regular Sant
Julià de Vilatorta-Vic, el calendari fiscal amb les dates de
pagament dels tributs municipals, un apartat amb informació de l’Infovilatorta i el twitter
de l’Ajuntament.
El calendari vilatortí d’enguany presenta un canvi significatiu en el format. És redueix
l’alçada i s’allarga una mica
l’amplada per donar-li un
aspecte apaïsat, i augmenta
les pàgines. Els mesos apareixen sempre en una mateixa
cara, mentre que en l’altra hi
ha una foto de les caramelles,
d’aquesta manera per mirar
els mesos o les fotografies no
cal anar girant el calendari de
banda, només cal passar full.
El calendari vilatortí va aparèixer per primer cop l’any
1997. Aquest és el 19è. Se’n fa
una tirada de 1.500 exemplars
i es reparteix gratuïtament
amb aquesta edició núm. 70
de la revista Vilatorta.

Entre tots ens desitgem un bon Nadal. També ens ho desitgen constantment els nostres carrers. Gaudiu de la il·luminació i dels elements nadalencs que trobareu tot passejant per Nadal per Sant Julià i Vilalleons.
També de l’avet de nou metres d’alçada, al bell mig de la plaça de
Catalunya. Els seus llums vintage ens volen dir moltes coses. Sobretot que
no defugim la nostàlgia de la nostra infantesa, tan present quan ve Nadal!
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Comencen les obres
del nucli antic

El passat 13 d’octubre van començar les obres de
reforma del nucli antic. Les màquines ja han aixecat el
paviment del carrer Rector Roca entre el carrer
Montseny i l’avinguda de Montserrat, on ja s’han instal·lat els tubs de clavegueram i el servei de gas. Les
obres foren adjudicades el passat 9 de setembre pel
Ple de l’Ajuntament a l’empresa Salvador Serra, S.A.
per un import de 496.493,87€ (IVA inclòs).
L’adjudicació de les obres fou per procediment
obert, basat en criteris exclusivament tècnics, la qual
cosa ha permès concursar a qualsevol empresa interessada, sempre i quan acredités que disposava de la
infraestructura necessària per executar-les.
En el mateix Ple s’aprovaren definitivament les
contribucions especials que s’aplicaran als veïns, per
un import de 50.711,72 €. Els diners recaptats són en
concepte dels nous serveis que gaudiran les finques,
i en cap cas, no s’apliquen per la millora estètica dels
carrers remodelats. Els veïns han presentat sis
al·legacions, que s’han estimat gairebé totes en la
seva integritat. L’import es liquidarà en tres quotes,
amb els següents terminis: el 20 de desembre de
2014, el 20 de març de 2015 i el 20 de juliol de 2015.
Durant els nou mesos de durada previstos de les
obres es volen minimitzar les molèsties per la circulació dels veïns o per l’accés als locals comercials. El
projecte, que suposarà un canvi d’imatge molt important del nucli històric, afecta els carrers del Rector
Roca, del Pont, del Campanar, el carrer de Montseny
entre Rector Roca i carrer Jesús, i la plaça Major.
Podeu consultar les característiques del projecte a la
pàgina web de l’Ajuntament, www.vilatorta.cat, o bé
al passat número de Festa Major de la revista
Vilatorta.

Finalment s’executa
el PUOSC per arranjar
diversos camins
Abans de final d’any s’hauran acabat les
obres de millora de diversos camins, projectades des de l’any 2012. Es tracta de
diferents actuacions en el nostre municipi.
S’ha pavimentat i s’han arranjat els embornals de la continuació del carrer Font
del Cargol, davant la torre de Sant Fèlix.
S’ha pavimentat amb grava-ciment el
camí de la Boscana, per on s’accedeix als
dipòsits d’aigua de dalt el Castell. També
s’ha fet un arranjament del camí que dóna
accés al dipòsit de l’Albereda. I, finalment,
s’han desbrossat i arranjat els camins de
can Tramuntana i can Garbells, que comuniquen amb el municipi veí de Folgueroles.
Aquestes actuacions s’emmarquen en
un projecte conjunt entre els ajuntaments
que formaven part de l’antic consorci Vall
de Sau-Collsacabra i que compta amb
una subvenció del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) de
100.000 euros.
Inicialment, abans de la dissolució d’aquest consorci, aquesta subvenció havia
de servir per l’ampliació del Centre d’informació de les Set Fonts. Per iniciativa
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
es canvià el destí d’aquests diners i es
projectà l’arranjament de camins als
municipis de Tavèrnoles, l’Esquirol, Rupit
i, principalment, Sant Julià de Vilatorta, en
una actuació que ha estat adjudicada pel
Consell Comarcal d’Osona a l’empresa
Obres i Paviments Bou, S.L.

Nou servei de
recollida de restes
vegetals municipals
L’Ajuntament ha volgut arranjar un problema crònic en la neteja dels carrers del
nostre poble. Fins ara tota la brossa que
recollia el Servei de Manteniment, amb la
neteja dels carrers del poble, s’emmagatzemava en un solar de propietat
municipal entre el Pavelló i el cementiri.
A partir d’ara, s’ha instal·lat un contenidor de recollida de residus vegetals al
polígon industrial, d’ús exclusiu Recollida i Reciclatge, S. L.

El dia 17 d’octubre, en una
compareixença al Consell Comarcal d’Osona, el conseller
de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya,
Santi Vila, va anunciar que les
obres de l’accés a la C-25 (Eix
Transversal) a Sant Julià de

Vilatorta començaran el segon
trimestre de 2015. El conseller
va remarcar que el govern de
la Generalitat té reservats 3,4
milions d’euros per finançar
aquesta obra.
Finalitzat el període d’exposició pública de l’estudi

informatiu, el conseller ha
confirmat que l’enllaç amb la
C-25 es farà per la carretera
BV-5202, en el punt de creuament de la carretera de
Vilalleons amb l’Eix Transversal. El conseller va fer aquesta referència a instàncies de
l’alcalde de Sant Julià, Joan
Carles Rodríguez, qui li va
recordar que l’accés al polígon industrial ha estat llargament reivindicat pel municipi,
com a mínim des de 1994.
Santi Vila es va referir àmpliament a les dificultats econòmiques del seu Departament i
de com ha prioritzat les obres
que signifiquen una millora
important en la seguretat viària. A més, va situar aquesta
actuació com a una de les
més importants que la Generalitat farà el proper any 2015.
Al tancament d’aquest
número de Vilatorta estava
previst que el dijous 11 de
desembre el Secretari d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre de la Generalitat de
Catalunya, Ricard Font, expliqués aquest projecte en
una reunió informativa al Saló
Catalunya, oberta a tothom.
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El conseller Santi Vila anuncia que les obres de l’accés
a la C-25 començaran el segon trimestre de 2015

Projecte per fer un itinerari que enllaci el barri
de la Font d'en Titus amb el barri del Solà
i el centre de Sant Julià de Vilatorta
El coordinador de l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, Reca
Vidiella, va entregar a l'alcalde
de Sant Julià de Vilatorta, Joan
Carles Rodríguez, un projecte
per fer un itinerari que enllaci el
barri de la Font d'en Titus amb
el barri del Solà i el centre de
Sant Julià de Vilatorta
Es tracta d'un pas important per connectar definitivament el barri de la Font d'en

Titus amb el centre de Sant
Julià de Vilatorta, que permetrà
crear un itinerari de vianants i
bicicletes continu i accessible
que travessarà la zona verda
on està ubicada l'estació meteorològica. D’aquí es podrà
enllaçar amb la vorera del costat de Can Mateu, paral·lela a la
BV-5201, ara incompleta. Davant l’estació també es crearà
un nou pas de vianants per travessar la carretera en aquest

punt i poder dirigir-se cap el
Solà i les Set Fonts.
Per tant, amb aquest projecte es pretén connectar
millor el barri de la Font d'en
Titus amb el nucli de Sant Julià
de Vilatorta. Actualment els
veïns per arribar al centre del
poble han de fer un recorregut
més llarg per l’avinguda Puig i
Cunyer, o bé caminar per la
carretera, on hi ha trams sense
voreres.
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La web de l’Ajuntament és
guardonada amb el Segell
Infoparticip@, premi a la qualitat
i a la transparència informativa

El Consell Certificador del Segell Infoparticip@ ha aprovat la concessió d’aquest guardó a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta. Aquest reconeixement arriba pel seu compromís de vetllar per la qualitat i la transparència de la informació
pública, tal com s’especifica en el Decàleg de bones pràctiques
de la comunicació. Aquesta tardor, el Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat
de Barcelona (UAB) ha realitzat una nova onada d’auditories a les
pàgines web de tots els ajuntaments de Catalunya per avaluar el
grau de compliment dels 41 indicadors bàsics publicats pel Mapa
de Bones Pràctiques, que tenen per finalitat garantir la transparència i qualitat de la informació que ofereixen. Com a municipi de
menys de 5.000 habitants, la web de l’Ajuntament de Sant Julià
havia de complir amb el 80% dels indicadors, dels quals 22 eren
d’obligat compliment, sense els quals no es podia obtenir el
Segell Infoparticip@, que atorga el mateix LPCCP. Finalment, s’ha
dictaminat que la web del nostre poble ha assolit el 95,12% del
total. Assolir aquesta certificació és la garantia que la pàgina web
municipal ofereix informació veraç, de qualitat, institucional –no
partidista- i transparent. El LPCCP vetlla perquè a les webs municipals s’hi publiqui tota informació relacionada i interessant per
tota la població; això inclou no només la informació dels actes de
govern, sinó els organitzats per l’oposició i per qualsevol entitat
del municipi. Tanmateix altres eines informatives, com ara el butlletí digital Infovilatorta.cat que s’envia setmanalment a tot el
veïnat que ho ha sol·licitat, també vetlla per la seva pluralitat i
veracitat en la línia del LPCCP.
Al tancament de l’edició d’aquesta revista, estava previst que
el dia 22 de desembre la Vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega, lliurés a l’Ajuntament de Sant Julià aquest reconeixement
en un acte al Palau de Pedralbes de Barcelona.

L'Ajuntament
incrementa
l'oferta
de tràmits
telemàtics
Amb la voluntat d’apropar
l’administració a la ciutadania i millorar els serveis municipals, l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta ofereix des
del mes de novembre passat
la possibilitat de realitzar
més d’una vintena de tràmits
de forma telemàtica a través
de la nova pàgina web municipal.
L’oferta de tràmits telemàtics municipals és fruit de l'aposta de l’Ajuntament per fer
més simples, ràpids i còmodes els tràmits administratius, i fomentar la transparència i l’eficiència en la gestió
administrativa. Aquests tràmits són els més sol·licitats
per la ciutadania. Alguns
d’ells, per temes de protecció de dades, requereixen
certificat digital per poder-los
sol·licitar.
Els nous tràmits els trobareu a l’apartat Serveis i tràmits de la pàgina web de
l’Ajuntament, on es poden
consultar i realitzar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, a més de filtrar-los
per temes. Cada tràmit no
només conté un llistat amb
la documentació que es
requereix, sinó que permet
formalitzar la sol·licitud, adjuntar documentació i consultar l’estat de tramitació. A
més, l’Ajuntament pot respondre a la sol·licitud de l’usuari també de forma telemàtica.
Els tràmits són ofertats
per l’e-tram, el mòdul de
gestió municipal integrat a la
plataforma del Consorci de
l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC ).

Ja podeu consultar totes les edicions de la revista Vilatorta a la
web municipal, des del primer fins a l’últim número. La revista
Vilatorta va néixer el desembre de 1991 amb el núm. 0. L’últim
número que ha sortit, i que teniu ara a les mans, és el núm. 70,
que teniu ara a les mans. Al llarg de la seva vida la revista Vilatorta ha passat per diverses etapes: la primera, del núm. 0 a l'11
-desembre de 1991 a abril de 1995-, editada per l'Ajuntament; la
segona, del núm. 12 al 40 -tardor de 1995 a Nadal de 2004-, editada pel Patronat de Cultura; la tercera, del núm. 41 al 59 -Pasqua
de 2005 a Pasqua de 2011-, editada per l'Ajuntament. Amb el
número 60 i a recer de la regidoria de Cultura, s’inicia una nova
etapa amb l’objectiu d’informar dels esdeveniments, la vida social
i l'activitat del poble, però sobretot, de tot allò que transcendeix
des de l'Ajuntament, amb rigor i transparència, i obre les seves
pàgines a noves propostes i incorporacions. Gràcies a la col·laboració d’un gran equip humà la revista Vilatorta arriba puntualment
a les vostres llars en les dates acostumades (Pasqua, Festa Major
i Nadal).
Podeu veure totes les edicions a l’apartat d’actualitat de la web
de l’Ajuntament, a l’adreça www.vilatorta.cat

El 9 TV retransmet el concurs
Vilatorta pam a pam
El concurs Vilatorta pam a pam que es va fer el 22 de juliol en el
marc de la Festa Major d’enguany va ser retransmès en diferit per El
9 TV. El mateix públic de la plaça va veure en directe la realització,
que era projectada en directe en una pantalla gran. Per si mateix,
Vilatorta pam a pam té una estructura de programa televisiu, com
es va poder comprovar en la transmissió que El 9 TV en va fer el dia
25 de juliol i en repeticions en dies posteriors. Si voleu podeu tornar
a veure el programa a la web www.el9nou.cat. Cal que escriviu a la
cerca “Vilatorta pam a pam”. Trobareu el video a la notícia “Concurs
amb denominació d’origen”.

Contractació
d’una tècnica
en web i
comunicació
Durant un any l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta
comptarà amb una tècnica
en comunicació, web i administració electrònica.
L’objectiu d’aquesta plaça temporal és completar
els continguts del nou lloc
web municipal, que gràcies
a això ha guanyat el segell
Infoparticip@ [vegeu en
aquesta mateixa secció la
notícia “La web de l’Ajuntament és guardonada amb
el Segell Infoparticip@”].
A través d’aquesta plaça
també es volen habilitar
més tràmits electrònics de
relació dels ciutadans amb
l'Ajuntament i fer que la institució entri a funcionar de
ple com una administració
electrònica. La mateixa persona també haurà de ser la
responsable d’implantar
dins l’Ajuntament el canvi
d’operadors de telecomunicacions, ja que s’ha entrat
en el procés de compra
agregada de telecomunicacions que inclou la Diputació de Barcelona i la
major part d’ajuntaments
de la demarcació.
En el procés selectiu,
que es va fer a finals del
passat mes de juliol, va sortir escollida la vilatortina
Bruna Ferrer, llicenciada en
periodisme i diplomada en
Ciències polítiques.
Aquesta plaça forma
part d’un pla ocupacional
de la Diputació de Barcelona. Els candidats, que
foren preseleccionats pel
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), havien d’estar
inscrits a l’atur per poder-hi
optar.

casa de la vila

Totes les edicions de la revista
Vilatorta a la web municipal
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El Gran Recapte
recull 400 quilos
d’aliments a
Sant Julià
de Vilatorta
El Gran Recapte d’Aliments, fet
entre els dies 21 i el 28 de
novembre passat al nostre
poble, va recollir uns 400 quilos
d’aliments i productes d’higiene
personal. Com cada any, en
aquesta campanya hi han collaborat diversos establiments
del poble: Alimentació Fiter,
Casa Gallart Artesans, El Rebost, Pastisseria Crossandra,
Supermercat Vilamala i Forn de
pa que han ofert els seus
comerços com a punts de recollida. En aquests punts hi havia
caixes perquè la gent hi pogués
deixar els productes solidaris.
També es podien portar a les
oficines municipals.
El Gran Recapte és una
campanya que es fa a tot Catalunya amb l’objectiu de recollir
aliments bàsics per a les persones més necessitades del nostre entorn. També serveix per
donar a conèixer la situació que
viuen a causa de la crisi econòmica de la nostra societat i que
va creixent dia a dia. La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs d'Aliments de Catalunya que són
entitats sense ànim de lucre, independents de tota ideologia
econòmica, política o religiosa,
basats en el voluntariat.
L’objectiu principal de la
campanya el Gran Recapte és
redistribuir els aliments recollits
gratuïtament entre les persones
necessitades, evitant qualsevol
malbaratament o mal ús dels
aliments.
El Gran Recapte d’Aliments
de Sant Julià de Vilatorta és
organitzat per l’Ajuntament en
col·laboració amb Càritas Arxipestral de Vic.

Nova teulada a l’Arca de Noè

A mitjan novembre van començar les obres per substituir la
coberta de l'edifici de l’Arca de Noè. La teulada es va fer nova
durant les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària, a
principis dels anys 90, i s’aprofitaren les teules que ja tenia. Amb
el pas del temps les filtracions d’aigua de la pluja per les teules
fetes malbé han afectat les plaques de conglomerat de fusta que
les suportava, i han amenaçat també de malmetre l’estructura de
l’embigat de fusta.
Amb les obres es desmuntarà tota la coberta i es conservarà
l’estructura de les bigues. Es substituiran les plaques de conglomerat per uns panells tipus “sandwich” amb aïllament tèrmic. Sobre
aquest sostre s’hi fixaran teules noves, d’un model valencià molt
similar, planes i envellides atès que no s’han pogut aprofitar les que
hi havia, que es trencaven a mesura que eren desclavades.
La nova teulada de l’Arca de Noè s’ha adjudicat a l’empresa
Corretja, SL, per un import de~ 50.821,51 €. Les característiques
del projecte van aconsellar adjudicar les obres a una empresa de
materials , entre d’altres motius perquè el preu dels materials puja
més que la mà d’obra. El pressupost, que inclou la redacció del
projecte, l’estudi bàsic de seguretat i salut i l’execució de les obres,
també contempla la instal·lació de canals de recollida d’aigua a les
dues vessants, cosa que no hi havia en la coberta anterior.
S’ha procurat ser molt curós en la nova teulada, perquè
aquest és l’element més característic d’aquest edifici. La peculiar
forma de la seva coberta, semblant a la bíblica Arca de Noè –d’aquí li ve el nom-, és el considerable pendent de la teulada amb
les seves teules planes.

Festes locals 2015
S’han establert les dates de 25 de maig (dilluns de Pasqua
Granada) i 20 de juliol (dilluns de la setmana de Festa Major), com
a festes locals del 2015 al municipi de Sant Julià de Vilatorta.
D’acord amb l’Ordre del Conseller de Treball de la Generalitat de
Catalunya, les dues són retribuïdes i no recuperables.

El dia 1 de setembre passat va entrar en
funcionament una zona blava d’estacionament limitat i gratuït al centre del poble.
Els estacionaments estan senyalitzats i les
places d’aparcament són pintades de
color blau a la calçada. La zona blava permet l’estacionament durant una hora i
mitja i està activa els dies laborables, de
dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i
de 5 a 8 de la tarda i els dissabtes de 9 a
1. En aquests horaris cal indicar l'hora
d'arribada a l'estacionament. Per fer-ho,
l’Associació de Comerciants i l’Ajuntament han confeccionat expressament uns
pràctics rellotges de plàstic que es distribueixen en establiments i botigues del
poble.
El control va a càrrec dels efectius del
Servei de Vigilància Municipal. La nova
mesura afecta els carrers Núria, Església,
Puig-l’agulla, Compositor Ramon Victori i
els primers trams dels carrers del Centre i
Marquesos de Vilallonga.
També s'han senyalitzat noves zones
de càrrega i descàrrega, en les quals es
prohibeix l'estacionament de 8 a 1 i de 4
a 8 de la tarda. Així mateix, s'ha habilitat
un aparcament per a minusvàlids al carrer
de Núria, davant de can Sunyer. Per altra
banda, s’ha creat un nou espai d’aparcament lliure amb unes 30 places al centre
del poble, en el solar a la cantonada de
l’avinguda de Jaume Balmes amb el carrer
dels Marquesos de Vilallonga.
Aquestes mesures formen part del "Pla
de mobilitat d'estacionaments del centre
de Sant Julià de Vilatorta", que té per
objectiu posar a disposició més aparcaments lliures en horari comercial i fomentar una rotació més ràpida dels vehicles
que diàriament aparquen al centre del
poble. D’aquesta manera es vol facilitar
l'accés a la zona comercial. El pla també
contempla regularitzar l’estacionament
incontrolat i no permès, com per exemple
el que es concentra en la zona comercial
de l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat. Per aquest motiu, s’han habilitat
noves zones de càrrega i descàrrega.
Durant el primer mes de funcionament
es va fer una campanya d’informació i es
va aplicar una moratòria d'infraccions per
tal que els ciutadans s’acostumessin a la
nova mesura.

Lliurament de la Insígnia
d’Or de Sant Julià de
Vilatorta a Santi Riera
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La zona blava gratuïta
entra en funcionament

El pedagog i músic Santi Riera va rebre el passat
dissabte 19 de juliol la Insígnia d'Or de l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta. En l'acte hi intervingué el
vicepresident de les Caramelles del Roser, Joan
Colomer, que va destacar la seva tasca al capdavant de les Caramelles. També es dirigí al públic
Montse Catllà, directora de l'Escola Municipal de
Música de Vic, on Santi Riera va ser molts anys cap
d’estudis. Finalment, Joan Carles Rodríguez, alcalde
de Sant Julià, va recordar la implicació d’en Santi en
la vida cívica i cultural del poble i que l’homenatge
que se li feia provenia del clam del nostre poble.
Finalment, Santi Riera va dedicar unes paraules d'agraïment a familiars, amics, companys i entitats. La
vetllada va continuar amb una segona part musical,
encetada per la interpretació del Som vilatortins per
part dels Caramellaires del Roser. A continuació,
Joan Rubinat va interpretar al piano un recull de
peces de Frederic Mompou, basades en cançons i
danses tradicionals catalanes.

Arranjament del camí de
Puigsec i Coll de Portell
Aquesta tardor el Consorci de l’Espai Natural
Guilleries-Savassona ha fet obres de reparació en el
camí de Puigsec i Coll de Portell. Amb màquina
motoanivelladora s’ha refet el ferm amb aportació de
material granulat. Per evitar-ne els xaragalls i reconduir l’aigua de la pluja, s’han marcat els trencaaigües i
s’han fet cunetes. També s’han desbrossat els vorals
per normalitzar l’amplada al pas de vehicles i s’han
ampliat zones de gir en els revolts més tancats. El
cost de l’actuació ha estat de 2.208,25€ més IVA. El
camí de Puigsec a Coll de Portell connecta amb el
camí de la Verneda, en terme de Sant Sadurní
d’Osormort. Aquestes millores garanteixen l’enllaç
amb les masies disseminades i són importants en cas
d’emergència.
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El cònsol general del Japó
visita Sant Julià de Vilatorta

El dissabte 11 d’octubre passat el cònsol general del Japó va
assistir a la inauguració de les Jornades d’Ikebana, organitzades
per Terra de Tupinots. L’honorable senyor Hiroyuki Makiuchi va
ser rebut per les autoritats locals i membres d’aquesta entitat.
Després del ritual intercanvi de targetes Joan Carles Rodríguez,
alcalde de Sant Julià de Vilatorta, va convidar-lo a signar en el
Llibre d’Honor de l’Ajuntament. El senyor Makiuchi i la seva
senyora assistiren després, al Saló Catalunya, a la conferència
de presentació de les jornades a càrrec de l’Anna Sabaté i
l’Anton Carrera. Posteriorment, a l’Aula de Cultura, van visitar
l’exposició de pintures sobre ikebanes de la pintora M. Dolors
Villadelprat. En l’acte d’inauguració Francesc Orenes va fer una
dissertació sobre l’autora i la seva obra, i la jove violinista vilatortina Núria Güell va interpretar un parell de peces de J.S. Bach. El
cònsol, que va venir en visita privada, va manifestar quedar
meravellat de la bellesa del poble i sorprès per la seva activitat
cultural en l’organització d’aquestes jornades.

Mor Jordi Johé,
que havia estat
agutzil municipal

El dilluns 20 d’octubre passat
va morir Jordi Johé i Noguer a
l’edat de 77 anys. Jordi Johé
va treballar a l’Ajuntament durant 27 anys -hi va entrar l’any
1975 i va jubilar-se l’any 2002. Al principi va desenvolupar
tasques en el servei de manteniment i en els últims anys se li
encarregaren feines d’agutzil.
En Jordi també va col·laborar,
entre altres, amb la parròquia
de Sant Julià i amb l’Associació Familiar, l’antiga “Germandat”, de la qual fou president
durant més de quinze anys.
Des d’aquestes línies volem
expressar el nostre condol per
aquesta sentida pèrdua.

Mor Lluís Fiter, alcalde de
Sant Julià de Vilatorta entre 1983 i 1991
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El dia 5 de novembre va morir, als 77 anys, Lluís Fiter i
Pratdesaba, que va ser alcalde de Sant Julià entre els anys 1983 i
1991. Durant la seva trajectòria al capdavant de l’Ajuntament es
realitzaren projectes importants i que han transcendit el seu mandat, com ara l’adquisició de l’edifici de Ca l’Anglada, seu inicial del
Casal d’Avis, la compra i remodelació del Saló Catalunya i la construcció de l’Aula de Cultura als baixos de l’Ajuntament. De la seva
gestió també cal destacar la urbanització de noves zones del
municipi i l’impuls en la commemoració dels 400 anys de les
Caramelles del Roser, l’any 1990. Lluís Fiter també havia estat
col·laborador de diverses entitats del poble. Fou molts anys portador del Sant Crist en la processó de Mont-i-calvari i membre de
l’organització de l’antiga celebració de Sant Antoni Abat.
El Ple de l’Ajuntament va expressar per unanimitat el condol per
la pèrdua de Lluís Fiter.

Les ordenances fiscals que l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta aplicarà el 2015 no pujaran respecte els valors que
han tingut el 2014. A més, hi haurà més famílies nombroses i
monoparentals que podran optar a la bonificació del 50% de
l'Impost de Béns Immobles (IBI). El Ple de l’Ajuntament del dia
6 de novembre va aprovar aquestes mesures.
L'única modificació substancial aprovada és en l’apartat de
bonificacions de l’impost sobre béns immobles (IBI). Els titulars
de família nombrosa o monoparental tindran dret a una bonificació del 50% de la quota en aquells immobles que tinguin un
valor cadastral inferior als 160.000 € i en els quals estiguin
empadronats tots els membres integrants de la família nombrosa. Fins ara aquesta bonificació s'aplicava només fins a
120.000 €.
També es modifica el tipus de gravamen de béns urbans, que
passa del 0,698% al 0,634%, i de l’1,05% en els béns rústics. Pel que
fa a la resta de tributs, es mantenen els imports vigents actualment.
La taxa d'escombraries no experimentarà tampoc cap increment, tot i que s'ha ampliat el servei amb el tractament de residus
vegetals, l'adequació dels punts de recollida i en algun cas la freqüència de pas. Lamentablement, la recollida selectiva no ha millorat massa aquest any 2014. Tot i que això incrementa els costos de
recollida, finalment s'ha decidit la congelació de la taxa.
Per segon any consecutiu el cost municipal de l'aigua tampoc s'incrementarà. Les inversions de millora fetes en la
xarxa d'aigua, així com la correcta gestió del servei per part
de l'empresa SOREA, han permès que l'Ajuntament hagi
pogut conservar la tarifa sense cap mena d'augment per
l'any 2015, que tampoc l’ha experimentat aquest any 2014.
Cal recordar que per l'any 2013 l'increment també fou molt
baix.

Nou tram de
vorera i parc
infantil davant
el col·legi
El Roser
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Congelades les Ordenances
fiscals per al 2015

Les obres de millora han consistit en la prolongació de la
vorera de l'avinguda Puig i
Cunyer en el tram comprès
entre can Guitart –Torre Anitafins al carrer Pare Manyanet. A
més, s’hi han adaptat dos
guals per habilitar un nou pas
de vianants en aquest encreuament, s’ha construït un nou
embornal a la calçada i s’hi ha
deixat provisió de serveis a la
vorera. Les obres han anat a
càrrec de l’empresa Servisol,
SL i han tingut un cost total de
12.124€.
A tocar d’aquesta actuació,
darrera on hi ha erigit el monument al Pare Manyanet, s’ha
creat un nou parc infantil amb
la instal·lació de dos gronxadors i dos aparells de molles.
Aquest mobiliari ha costat a
l’Ajuntament un total de
3.117,11€, els bancs han estat
proveïts per la Diputació de
Barcelona. La instal·lació d’aquests elements ha anat a càrrec del Servei de Manteniment
municipal.
Aquest lloc és molt concorregut quan la quitxalla surt de
l’escola. Es tracta d’un punt
d’esbarjo habitual que fins ara
no disposava de mobiliari urbà.

Calendari fiscal 2015
-

Del 30 de gener a l’1 d’abril:
Del 2 de març al 5 de maig:
De l’1 d’abril al 4 de juny (1):
1 de juny (2):
2 de novembre(2):
Del 4 de setembre al 5 de novembre:

(1) No domiciliats
(2) Domiciliats

Taxa de recollida d’escombraries
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre béns immobles urbans
Impost sobre béns immobles urbans 50%
Impost sobre béns immobles urbans 50%
Impost sobre bens immobles rústics
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa servei de cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles i guals
11
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El Centre de dia amplia els horaris

Des de principis de novembre, el Centre de dia disposa d’un horari més ampli: obre també els dilluns i els dimecres fins a les 5 de
la tarda. Així doncs, el nou horari és de dilluns a dijous de 9 a 5 de
la tarda i els divendres de 9 a 3 de la tarda. Les tardes de dimarts
i dijous, de 3 a 5, el Centre obre les seves portes per als tallers
d’”envelliment actiu”, destinats a la gent gran que es troba bé de
salut però que vol exercitar la memòria i les pròpies capacitats físiques mentre passa una bona estona.

Grup de suport emocional
i ajuda mútua al Centre de dia
El mes d’octubre passat van començar les sessions del que s’anomena Grup de suport emocional i d’ajuda mútua, un recurs de
suport psicològic per a persones cuidadores no professionals,
que compta amb l’assessorament i l'ajut d'un psicòleg. El grup ha
creat un espai d’intercanvi on les persones comparteixen les
seves experiències com a cuidadores. L’objectiu és evitar la
sobrecàrrega emocional i física de la cura, conèixer altres persones cuidadores, evitar la soledat i disminuir l’estrès. El cicle, que
s’ha realitzat al Centre de serveis de la gent gran (Centre de dia),
ha tingut una durada de 10 sessions.

Servei de teleassistència
El servei de teleassistència permet a les persones grans i a les
persones amb algun tipus de dependència estar en contacte verbal a través d’un dispositiu que duen constantment amb ells. Al
nostre poble hi ha 43 persones usuàries d’aquest servei, que està
en actiu les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
Podeu obtenir més informació a l’àmplia cartera de serveis
socials que us ofereix el municipi, a la web www.vilatorta.cat

Castanyada popular
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El diumenge 26 d’octubre es va fer una castanyada popular a la
plaça de Catalunya, tal com mana la tradició. Hi va haver castanyes i vi per a tothom. A última hora de la tarda es van encendre els
focs i es començaren a torrar els més de 30 quilos de castanyes
que s’oferien a tothom gratuïtament. Com és costum, també molts
assistents aprofitaren les brases per fer torrades i coure el sopar
que es duien, principalment a base de botifarra.

Presentació de
l’estudi de
dinamització
comercial de
Sant Julià de
Vilatorta
El 23 de juliol passat es va
presentar l'estudi de dinamització comercial de Sant Julià
de Vilatorta.
Un informe que proposa
un seguit de mesures perquè
el teixit comercial de Sant
Julià sigui més atractiu pels
clients potencials. L'acte
comptà amb la presència del
diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Jordi
Subirana, de l'alcalde, Joan
Carles Rodríguez, i del regidor
de promoció econòmica, Josep Company. Després que
aquests fessin una introducció sobre l'interès que l'Ajuntament de Sant Julià i Diputació de Barcelona posen
en les accions per la dinamització econòmica del municipi, l'empresa Dinamium Consultors fou l'encarregada de
fer la presentació de l’informe. El més interessant són les
campanyes de dinamització
comercial que l’estudi proposa.
L'alcalde va fer èmfasi en
la importància que s'hagi
creat una associació de comerciants perquè actuï com a
interlocutor amb l'Ajuntament
i va oferir la col·laboració de
l'Ajuntament per posar en
marxa les accions de promoció i dinamització definides.
Per la seva part, el diputat va
deixar clar que la Diputació
de Barcelona està al costat
dels petits municipis com
Sant Julià de Vilatorta que
volen potenciar el comerç de
proximitat que els comerciants creguin amb les possibilitats del seu comerç.

Un dels boscos més singulars
de Catalunya està d’enhorabona. La propietària del bosc del
Lleopart ha decidit conservarlo en benefici de la societat, no
tallar-lo, ni ara ni més endavant. Aquest compromís s’ha
plasmat en la signatura el
divendres 28 de novembre
d’un acord de custòdia del territori amb l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta. L’Ajuntament
n’ha subscrit un altre amb el
Museu del Ter de Manlleu, per
ajudar-lo en la cura dels sistemes naturals del municipi.
Aquest acord a tres bandes, es
proposa ordenar l’ús públic del
bosc del Lleopart, protegir els
valors existents, conservar i
restaurar el seu bon estat i per-

metre activitats de recerca,
educació i sensibilització. L’acord, tot i que preveu una
durada de deu anys, pot ser
prorrogat per voluntat de totes
les parts.
La roureda del Lleopart, tot i
ser poc coneguda, és un dels
boscos més singulars de Catalunya. Fa unes 30 hectàrees i
destaca pel seus valors naturals i paisatgístics. Desprotegit
fins ara, és l’única roureda
extensa de la Plana de Vic,
vestigi del paisatge forestal originari, previ al generat amb la
revolució del Neolític. Es tracta
d’un bosc força madur, on
dominen roures centenaris, de
grans dimensions, que conviuen amb altres espècies d’ar-

bres, com el til·ler i el freixer de
fulla gran, i arbustos, com el
boix grèvol. Travessat pel torrent del mateix nom, el seu
microclima és força més humit i
temperat que el dels camps del
voltant. En gran part per això, i
per l’efecte de vora, de límit
entre els camps i el bosc, la
fauna que acull és molt diversa.
Els ocells hi representen el grup
de fauna vertebrada més conegut, destacant-hi espècies com
l’astor, l’esparver comú, el
pigot garser gros i el pica-soques blau, entre d’altres.
Els boscos madurs com el
del Lleopart han patit poca
intervenció humana. Generalment, contenen arbres de
grans dimensions, arbres morts
i encara drets i fusta morta de
grandàries i estats de descomposició diversos. Aquests elements són refugi i aliment de
moltes espècies, sobretot
fongs, invertebrats i vertebrats,
en part, espècies rares, protegides o amenaçades. L’interès
d’aquests boscos també sol
ser sociocultural i educatiu.
Així, mercès al gest solidari
de la seva propietària i a l’acord
de custòdia del territori que ha
establert amb l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta i el
Museu del Ter de Manlleu, el
bosc del Lleopart, el medi
ambient, la societat de Sant
Julià de Vilatorta i el conjunt del
país, estan d’enhorabona.
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L’Ajuntament signa un acord de custòdia
del bosc del Lleopart amb la seva propietària

Nou hidrant a Vilalleons
Vilalleons ja disposa d’un punt de presa d’aigua pel cos de bombers. Aquest era un punt
clau davant d'una emergència en el mateix
nucli urbà i en cas d’incendis forestals als
voltants de Puig-l'agulla.
L'Ajuntament va demanar a l’empresa
SOREA un estudi tècnic per aprofitar la canonada d’impulsió del pou al dipòsit de la Sala
i donar suficient pressió a un hidrant on els

cossos de bombers poguessin connectar mànegues o omplir els camions cisterna.
L’hidrant ha estat instal·lat per la mateixa
empresa i ha estat finançat íntegrament per
l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, de la Diputació de Barcelona.
Aquesta actuació era una de les previstes al Pla
d'Actuació Municipal a Vilalleons per al període
2014-2015.
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Els joves del casal-camp de treball, Actuacions
necessàries a la
tot un exemple pel nostre poble
via pública fetes
els últims mesos

Aquest passat estiu va finalitzar un any més el camp de treball jove amb gran satisfacció i amb els objectius ben assolits. El grup de treball va estar format per un total de 10 nois
i noies del poble, acompanyats en tot moment per dos educadors que organitzaven i planificaven les activitats.
Aquest projecte, coordinat amb l’entitat Fundació
Catalana de l’Esplai, es va realitzar entre el 7 i 25 de juliol, de
les 9 a les 17 hores. Durant aquests 15 dies els joves van
desenvolupar diferents tasques de conservació i arranjament
de l’entorn i espais municipals. Sobretot van treballar per fer
una jardinera que calcés les dues alzines del parc de
l’Albereda, objectiu que van assolir amb escreix.
Però treballar no està renyit amb l’esbarjo. El casal-camp
de treball també comptà amb una sèrie d’activitats lúdiques i
ambientals: taller de castellers, guerres de pintura i d’aigua,
taller de reciclatge i reutilització de materials, caixes niu, concurs de cant, etc.
L’experiència del camp de treball jove, sense cap mena de
dubte, ha proporcionat una sèrie d’aprenentatges i vivències
als joves i ha ofert, a la vegada, un servei a la comunitat i a
l’entorn del nostre municipi.

La Diputació de Barcelona
dóna una bicicleta
elèctrica a l’Ajuntament
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El dia 17 d’octubre la diputada adjunta de
Medi Ambient de la Diputació va fer lliurament al regidor de Medi ambient, Jaume
Vilella, d’una bicicleta elèctrica. A l’acte hi
havia en total 18 ajuntaments de la demarcació de Barcelona. La bici té una autonomia de 60 quilòmetres i només gasta, en la
càrrega de bateria, un euro cada 1.000 quilòmetres. En principi la bicicleta està destinada a l’ús dels vigilants municipals i altres
serveis. La mesura forma part del programa per fomentar la mobilitat sostenible iniciat l’any 2008 per la Diputació, per impulsar l’ús de la bicicleta per part dels serveis
municipals i és una aposta per la seguretat,
l’estalvi i l’energia verda.

En el marc de millora de les voreres
del municipi, el Servei de Manteniment de l’Ajuntament ha arranjat
vàries voreres en els últims mesos.
Principalment les de l’avinguda de
Montserrat, en el tram comprès
entre el passeig Mossèn Cinto Verdaguer i l’avinguda Puig i Cunyer, i
les del carrer J. V. Foix. Les obres
han consistit en renovar el panot
de les zones més afectades, que
estava aixecat i constituïa un perill
per als vianants.
També s’han resolt els sots que
presentava la part antiga del carrer
Montseny, i dos clots apareguts al
carrer Ramon Llull i a la plaça Marquès de la Quadra, davant de can
Batllic. Aquest últim era causat pel
trencament de la claveguera del
mig del carrer, amb la consegüent
filtració de terres.
També s’ha repintat la senyalització horitzontal de múltiples zones del poble. S’han fet actuacions
a l’Albereda, Campsalarga, el Perer, l’escola Bellpuig i al carrer del
Centre, entre d’altres.

Consolidació del talús
al torrent del cementiri
El talús situat entre l’avinguda Sant Llorenç i l’entrada
principal del cementiri de Sant Julià de Vilatorta ha estat
arranjat. Aquest talús havia donat mostres que s’estava
desplaçant des que es va fer l’any 2007 amb les obres
de canalització del torrent del cementiri, i era necessària
una adequació pel risc que comportava. Per millorar el
seu estat actual ha calgut desmuntar el mur de rocalla,
rectificar el pendent de les terres i reconstruir el mur, més
baix per evitar perills, així com demolir la vorada i la rigola existents al nivell superior. El darrera de la rocalla s’ha
reblert amb formigó, per donar-li més estabilitat. A més
s’ha reperfilat el marge i s’ha adequat i delimitat la zona
d’aparcament, en la qual es van haver d’eliminar dues
places. Les obres les ha realitzat l’empresa Obres i
Paviments Bou, S.L., que ha hagut d’assumir part dels
treballs en haver executat l’obra parcialment defectuosa
de l’any 2007. Finalment, de tota l’obra feta l’Ajuntament
n’ha pagat un import de 42.869,97 € IVA inclòs.

casa de la vila

Surt a la llum l'antic pont de Can Bufó
durant unes obres al subsòl
El passat 9 de desembre
unes obres per arranjar el
paviment de la calçada
entre Can Bufó i Can Marc
van fer emergir una troballa
interessant. L’antic pont
que travessava el torrent
en aquest punt, i que servia per passar a banda i
banda del torrent, va quedar parcialment descobert.
Se’n podia distingir la part
més alta de la volta. I fins i
tot es va descobrir una inscripció amb la data 1900.
El pont que sortí per
uns moments a la llum
estava perfectament documentat. Encara hi ha fotografies antigues que ens
l’ensenyen amb tota la
seva esplendor. De fet,
molta gent encara el recorda d’abans que es fes la
canalització del torrent de
Sant Julià. I és que antigament aquest torrent, ara
soterrat, discorria pel que
actualment és la rambla
del Castell.
Una troballa curiosa
que ens recorda l’aspecte
tan diferent que havia tingut aquest lloc no fa gaire
més de cinquanta anys.

Moviment demogràfic
Naixements

Entre l’1 de juliol i el 30 de novembre de 2014
Defuncions

Jana Arimany Fontanet
Adrià Aguilar Vila
Valentina Parés Birosta
Margot Parés Birosta
Lluna Erra Forcada
Ton Roca Vall

24/07/2014
13/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
23/09/2014
24/11/2014

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Maria Costa Aulet (86)
Agustí Cortacans Pons (90)
Joan Parcerisas Brugarola (44)
Pilar Castells Giramés (94)
Jordi Johé Noguer (77)
Lluís Fiter Pratdesaba (77)
Maria Vila Bonay (90)

24/07/2014
08/08/2014
17/09/2014
27/09/2014
20/10/2014
05/11/2014
13/11/2014

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

Altes padró: 37
Baixes padró: 46
Naixements: 6
Defuncions:
7
Habitants a 30/11/2014: 3.107 (1.517 homes i 1.590 dones)
15

el procés sobiranista
16

L’Ajuntament de Sant Julia de Vilatorta
davant el repte del 9N i del dret a decidir
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no ha estat aliè als fets i realitats que s’han
esdevingut els últims mesos en relació amb el procés d’independència de Catalunya.
Tots els membres de la corporació municipal han donat suport a les mocions, tràmits
i accions realitzades des de l’Assemblea Nacional Catalana, l’Associació de Municipis
per la Independència i el govern i el president de la Generalitat de Catalunya.

Assistència en
l’acte “El món
local pel dret a
decidir”
Sant Julià de Vilatorta
va estar a l’alçada i va
aportar un gran nombre
de càrrecs municipals
en favor de la consulta,
en comparació amb
altres poblacions més
grans de Catalunya.
Una trentena de persones, entre electes,
exelectes i acompanyants. locals van
anar el dissabte 12 de
juliol al pavelló Fontajau
a Girona per participar
en l'acte "El món local
pel dret a decidir". Tots
els assistents varen
poder gaudir d'una cerimònia entranyable, en
què es va posar de
manifest la unió de tots
els electes i ex electes
per fer un clam de
suport i reafirmació a
favor de la consulta del
9 de novembre. En total
es van aconseguir
sumar més de 1.100
adhesions de càrrecs
del món local. En
aquesta trobada es va
signar el text del manifest i el nom de tots els
signants es va recollir
en un mural que s'instal·larà a la ciutat de
Girona per deixar constància històrica de la
multitudinària trobada.

Les entitats del poble recolzen
el compromís amb la consulta del 9N
El matí de la Diada Nacional de Catalunya, representants de vint-i-dues
entitats del teixit associatiu de Sant Julià de Vilatorta es van reunir a la
plaça de l'Ajuntament per lliurar a l’alcalde de Sant Julià el document
de recolzament a la Consulta del 9N. Les entitats que signaren el compromís foren: el Casal d'avis Font Noguera, el Grup de Puntaires,
l’Associació contra el càncer, la Societat ocellaire, l’Agrupació
Sardanista, la Coral Cants i Rialles, el Club Tennis, l’Associació Familiar
de Sant Julià, el Club de Futbol, l’Escola de dibuix i pintura, Terra de
Tupinots, l’Associació Gegantera, el Taller de labors, el Consell de
Joventut Tupinots, Meteovilatorta, els Amics de les motos antigues,
Vilatorta Teatre, el Club Ciclista Calma, les Caramelles del Roser,
l’Ampa Patuleia, l’Ampa Bellpuig i Abaraka Bake.

Actes d’un 11 de Setembre històric
Les activitats es van iniciar el diumenge dia 7 de setembre amb la conferència: "Els fonaments del nou país" a càrrec de Marta Rovira, diputada-portaveu d'ERC al Parlament de Catalunya. El vespre del dimecres
dia 10, va sortir la Columna dels Terrissers, de la Marxa dels Vigatans,
per anar a peu fins a Vic i participar en els actes de la vetlla que es
feren a la capital d’Osona. Com és costum els darrers anys al nostre
poble, el dia 11 de setembre va tenir les parets del Castell com escenari principal dels actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
A primer hora del matí els congregats van menjar xocolata desfeta amb
melindros i van acompanyar amb els seus cants l’hissada de l’estelada
al cim més alt del Castell. Les entitats, encapçalades per l’Ajuntament
van fer l’ofrena floral i després de llegir el manifest es va cantar Els
Segadors i el Som vilatortins, amb l’acompanyament de la gent de la
Coral Cants i Rialles i les Caramelles del Roser.

el procés sobiranista
Els voluntaris de la consulta

1.932 vilatortins voten en la consulta sobiranista del 9N
Sant Julià de Vilatorta va viure una gran mobilització de caràcter sobiranista participant massivament en la consulta sobre la independència,
que formalment es va anomenar procés participatiu, però que va viure’s com un autèntic referèndum.
A primera hora del matí del 9 de novembre
un total de 33 voluntaris inscrits es reunien a
l’Aula de Cultura per habilitar-la com a seu per
fer-hi la consulta per decidir el futur de
Catalunya. Hi havia una gran activitat: s’havien
de muntar les urnes i preparar les taules, els
ordinadors, col·locar les paperetes i els rètols
informatius, tot per poder obrir puntualment el
local a les 9 del matí, hora d’inici d’una jornada
històrica que es va desenvolupar amb normalitat i en un ambient totalment festiu. Amb una
participació altíssima de 1.932 persones, els
resultats foren els següents:
Sí-Sí 1.843 / Sí-No 51 / Sí-Blanc 7
No 7 / Blanc 12 / Altres 12
Comparació en nombre de votants de les
darreres cites electorals: eleccions al Parlament

del 2012: 1.991, eleccions Europees del 2014:
1.596. En les últimes eleccions municipals, que
solen ser una cita electoral molt concorreguda,
el total de vots fou de 1.562 i es va arribar al
69% de participació. Cal tenir en compte que el
procés de participació ciutadana del 9N no
comptava amb un cens oficial. Segons les
dades del padró municipal, podrien haver participat 2.436 persones (79,3%), però es fa difícil
de comptabilitzar perquè s'havia de participar al
municipi que indicava al DNI, no on s'estava
empadronat. El nivell de participació del 9N
només l'han superat les últimes eleccions autonòmiques amb un total de 1.982 votants
(87,1%) però s'ha de tenir en compte que la jornada participativa no es tractava d'uns comicis
oficials, i tot i així es va mobilitzar gairebé un
80% del padró.
Al conjunt del país van votar un total de
2.305.290 persones per pronunciar-se sobre el
futur polític de Catalunya. D'aquests, fins a
1.861.753 van decantar-se per la independència, votant "sí-sí".

Aprovació de la moció de suport en favor de la consulta del 9N
El consistori de Sant Julià de
Vilatorta aprovà de forma unànime la moció de suport a la
consulta del 9N en un ple
extraordinari celebrat el 22 de
setembre. L’acord del Ple
recolzava totalment la convocatòria de la consulta del 9N
per decidir lliurement el futur
de Catalunya, dins l’exercici
dels nostres drets democrà-

tics. També comprometia a
l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta a realitzar la consulta,
facilitant tots els recursos i les
eines necessàries per fer-la
possible i fent una crida a la
participació. A l’ensems en el
mateix text es donà suport al
president de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya i als
partits polítics que recolzen la

convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de
novembre dins el marc legal
que és la Llei de consultes
populars no referendàries i
participació ciutadana, aprovada pel Parlament de
Catalunya, ja que respon a la
voluntat majoritària del poble
català i dels seus representants.
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Signatura del
manifest
internacional de
denúncia contra
la vulneració del
dret a decidir del
poble català
A instàncies de l’Associació
Catalana de Municipis i
l’Associació de Municipis per la
Independència, tots els membres
del Ple de l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta van signar el 5
de novembre passat la carta de
denúncia contra la vulneració del
dret a decidir del poble català
que es presentarà davant institucions i òrgans internacionals.
L'alcalde de Sant Julià de
Vilatorta, Joan Carles Rodríguez,
va presidir l'acte simbòlic de la
signatura de la denúncia subscrita per tots els regidors. El text
denuncia l’Estat espanyol perquè
vulnera el dret del poble català a
decidir el seu futur polític i li
impedeix l’exercici de la democràcia mitjançant qualsevol sistema de consulta reconegut internacionalment. En aplicació dels
drets democràtics que inspiren la
Carta Fundacional de les
Nacions Unides i dels successius
pactes i tractats internacionals
que garanteixen els drets dels
pobles a decidir el seu futur polític, se sol·licita a les Nacions
Unides, al Parlament Europeu, a
la Comissió Europea, al Consell
d’Europa i a l’OSCE que duguin
a terme les actuacions necessàries per garantir que el poble
català pugui decidir, democràticament, el seu futur polític.
Aquest document també va
ser signat per un gran nombre de
ciutadans el dia 9 de novembre,
coincidint amb el procés participatiu sobre el futur polític de
Catalunya. El dispositiu per facilitar la signatura d’aquest document es va fer en paral·lel a les
votacions.

Lliurament dels acords
de ple en defensa del 9N
al president de la Generalitat

El Palau de la Generalitat va ser l'escenari dissabte 4 d'octubre al matí d’un acte històric per al municipalisme català.
Més de 800 alcaldes i alcaldesses de Catalunya van lliurar al
president de la Generalitat, Artur Mas, els seu acords de Ple
en defensa del 9N. Per part del nostre Ajuntament hi va
assistir l’alcalde, Joan Carles Rodríguez, acompanyat pels
regidors Lluís Vilalta, Feliu Puigbò i Jaume Miravet. La imatge
històrica es va produir quan tots els alcaldes van travessar la
plaça Sant Jaume sortint de l’Ajuntament de Barcelona per
anar fins al Palau de la Generalitat on els va rebre el president Artur Mas que va manifestar que “per molt que intentin
aturar la veu del poble de Catalunya, no se’n sortiran i nosaltres sí que ens en sortirem. Si tot això va junt no es pot aturar”. Dels 947 municipis que hi ha a Catalunya, 920 ajuntaments van aprovar mocions de suport al dret a decidir i a la
consulta del 9N.

Concentració de més de 350
persones davant de l’Ajuntament
per donar suport a la consulta
Un nombrós grup de vilatortins es van aplegar dimarts 30 de
setembre a les 7 de la tarda davant l'Ajuntament per donar
suport a la consulta. En la seva intervenció, l’alcalde, Joan
Carles Rodríguez, va fer explícit el suport de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta al president Artur Mas i als grups parlamentaris i es va comprometre a facilitar la consulta al municipi de Sant Julià de Vilatorta. Posteriorment, en Santi Riera,
insígnia d'Or de Sant Julià de Vilatorta, va llegir el Manifest
proposat per L'Assemblea Nacional Catalana per aquest
acte. Tot seguit es va sentir un clam unànime en favor de la
Independència i l'acte va finalitzar amb el cant dels
Segadors, l'himne nacional de Catalunya.

La segona edició de la Fira d’Entitats mostra
la solidesa del teixit associatiu del poble

poble

La segona Fira d’Entitats de Sant
Julià de Vilatorta va aplegar 25 entitats i associacions que s’implicaren
en l’organització d’una jornada marcada per un temps primaverenc. Des
dels estands que envoltaven la plaça
de Catalunya, les entitats exposaven
visualment la seva activitat i explicaven el seu funcionament. Algunes
impulsaven campanyes de socis i
d’altres oferien loteria de Nadal. N’hi
havia que venien objectes promocionals i alguna va convertir el seu
estand en una tómbola on es venien
tiquets que directament indicaven el
premi que tocava: fotografies, samarretes, nines artesanals, caganers
caramellaires, espelmes, etc.
A iniciativa de les entitats es va
dissenyar un quadre d’activitats per
realitzar durant tot el dia. Entre les
propostes hi havia tallers d’instruments de música, de dibuix, de puntaires, de labors, de maquillatge , de
manualitats, d’iniciació al tennis i al
bàsquet, cercavila de gegants, concursos, gimcana, xocolatada, confecció d’un mural i recollida solidària
d’aliments.
Com activitats extraordinàries cal
destacar l’exposició sobre la Maternitat d’Elna, organitzada a l’Aula de
Cultura, per Meteovilatorta; el concert “Cançons de Catalunya en
temps de guerra 1705-1714”, que
es va fer a l’escenari de la plaça, a
càrrec del grup Organistrum Ensemble, i que formava part del projecte
“Vilatorta, ressons del Tricentenari”;
la performance proposada per Terra
de Tupinots “Adéu estiu, hola tardor” que va omplir la plaça Major de
paraigües i confeti, en la que també
hi va participar la Colla Gegantera;
el concert que van oferir els professors de l’Escola de Musica a l’escenari de la plaça i l’obra de teatre “La
Guerra de l’Alfons”, al Saló Catalunya, a càrrec de Gallaret Teatre.
Durant la jornada, Vilatorta per la Independència va impulsar la campanya “Ara és l’hora” relacionada amb
el 9N.
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El Bar Joan
reneix de nou

El Vuit, nova botiga
de llaminadures

En Joan i la Pepeta estarien contents. 28
anys després del seu tancament i d’uns anys
reconvertit en botiga, el Bar Joan va tornar a
obrir de nou les portes el mes de juliol passat.
L’històric bar del nostre poble ara presenta
una nova decoració i instal·lacions modernes.
Des de darrere la barra en Joan Morera i la
Gemma Blancafort us prepararan una gran
varietat d’entrepans i tapes. Els dijous, tot
menjant o fent una copa, podeu escoltar
música en viu o monòlegs per amenitzar la
vetllada. Si no teniu ganes de cuinar aneu-hi
a buscar menjar per emportar. El Bar Joan
també dóna altres serveis com ara la venda
de tiquets de lloguer i llum de les pistes de
pàdel del Club de Tennis Sant Julià.
El Bar Joan obre a les 8 del matí cada dia,
excepte els dilluns que és tancat per festa
setmanal.
El telèfon és el 93 812 23 19 i el facebook
és: https//www.facebook.com/pages/BarJoan/1523300887881295?frerf=ts.

Des de principis de novembre podeu trobar El Vuit al
carrer de l’Albereda núm. 8. Una botiga on hi ha tot
tipus de llaminadures: caramels, xiclets, snacks i
galetes de xocolata, bombons, pipes i llaunes de
begudes fresques. La Rut Rovira Bosch us preparà
uns deliciosos pastissos i bosses de llaminadures
per a celebracions i festes; llaminadures amb formes representatives per a dates assenyalades (per
exemple, una rosa per Sant Jordi) i ara, per Nadal,
paneretes pel Tió amb figuretes i monedes de xocolata i carbó de sucre. La majoria de llaminadures no
porten gluten, ou, ni lactosa. També podeu encarregar uns regals ben originals: els “Amigurumis” petits
ninots o peluixos fets de ganxet.
El 8 és un número especial per a la Rut i coincideix també amb el número de carrer on viuen els
seus avis, en Joan i la Carme i on la Rut hi té la
botiga.
L’horari de la botiga El Vuit és el següent: dilluns
tarda de 16.30 a 20.00. De dimarts a divendres de
9.30 a 12.00 i de 16.30 a 20.00 Els dissabtes de
10.00h a 13.00 i de 16.30 a 20.00.

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

Una dotzena de nens i nenes de 5è i 6è de Primària van començar durant l’octubre un curs gratuït de programació informàtica
a Sant Julià. Són alumnes tant de l’escola Bellpuig com del
Col·legi El Roser, que s‘han acollit a la iniciativa de Codeclub
Vilatorta, una entitat constituïda per voluntaris que vol integrar
la programació entre els coneixements dels estudiants.
“És una matèria amb moltes possibilitats de futur i encara no
s’inclou al currículum de les escoles”, explica la voluntària Laia
Albó, enginyera i investigadora en tecnologia i aprenentatge.
Adverteix que aquesta activitat no només està pensada per
nens interessats en ciències, sinó que “és útil per a tothom,
perquè millora el raonament lògic i la manera d’encarar els problemes”.
Els estudiants han començat per aprendre a programar amb
Scratch, un sistema senzill que funciona a mode de joc. Cada
pràctica presenta un conjunt de reptes i, inicialment, l’alumne
els resol amb indicacions. En un nivell més avançat, ha de fer
servir el seu enginy, però la voluntat és que aprengui divertintse. “No hi ha límits. Són nadius digitals i saben fer més coses
de les que ens pensem”, comenta Albó.
El de Sant Julià s’ha convertit en el primer codeclub de la
comarca d’Osona, però a tot Catalunya aquest curs n’hi ha una
trentena, majoritàriament ubicats en biblioteques municipals.
La iniciativa va arribar a Besalú i l’Arboç l’any passat i des d’aleshores els clubs catalans s’han triplicat. Arreu del món, la
xifra ascendeix a més de 2.600, ja que el projecte va néixer a la
Gran Bretanya fa dos anys i actualment és present a una cinquantena de països.
Meritxell Vilamala

poble

Codeclub Vilatorta organitza un curs L’avi de tots
de programació per a escolars

No he tingut la sort de conèixer
cap avi. Tot i així, aquesta figura no m’ha faltat mai, perquè
en Lluís Fiter m’ha fet d’avi.
Des de sempre m’has tractat
com un nét més, també als
meus cosins i germanes.
He après moltes coses de
tu: des de fets importants de
Sant Julià de Vilatorta, fins a
històries de Can Fil. Una
vegada em vas explicar que
per tu portar el cognom Fiter
era tot un orgull. “Som treballadors, responsables i negociants”, deies. Has estat un
referent per tota la família, el
pal de paller de Can Fil, ens
ha ensenyat a seguir endavant
tots junts.
Com a Can Fil sempre hi ha
hagut una cadira per tothom,
tu has fet un lloc a tothom en
el teu gran cor. I tot aquest
amor que has donat és recíproc. La família Fiter i Sant
Julià de Vilatorta sencers et
trobaran a faltar moltíssim...
No només em quedo amb el
cognom Fiter, sinó amb tot el
que m’has aportat.
Moltes gràcies per tot!
Carles Fiter Verdaguer
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Neix el Club de Lectura

El Club de lectura es va començar a formar
aquest estiu a partir de les converses entre el
Casal, el Bibliobús i l'Ajuntament. A partir d'aquí es va fer una reunió amb les persones
interesades i entre totes vam escollir, d'una
llista llarga que ens va facilitar el Bibliobús, els
llibres que volíem llegir.
Aquesta activitat, com molts ja sabeu, consisteix en què un grup obert de persones decideix llegir el mateix llibre, tots a la vegada, en un
temps determinat i, el dia que prèviament s’hagi acordat, es troben per parlar-ne. Comenten si
els ha agradat, quins aspectes els ha cridat l’atenció, si els personatges o la història són creïbles,... En fi, es tracta de compartir experiències alhora que això els obliga llegir d'una
manera més conscient, més crítica, amb mes
profunditat i exercitar la memoria.
Quan vam començar erem set persones
interessades i hores d'ara en som tretze.
Portem llegits i comentats tres llibres: Terres
promeses, de Joan Barril; Heretaràs la Rambla,
d'Albert Bosch i El Pont dels jueus de Martí
Gironell. Fem una trobada mensual (un dimarts
a les sis de la tarda), tothom ja ha llegit el llibre
corresponent i el comentem. Les opinions són
variades: a uns potser els ha agradat i a d’altres no; a cadascú li crida l'atenció algun
aspecte diferent; la historia ens pot portar a
records de la infància que anem comentant o
ens dóna peu a parlar d'altres qüestions relacionades amb el tema; ens enterem d’informacions que no sabíem.
Com es pot veure es una activitat molt enriquidora, on tots podem dir la nostra, compartir sentiments, experiències, opinions... i on
sempre, sempre, s’hi aprèn una miqueta més.
Si algú està interesat a formar part del club,
pot possar-se en contacte amb el Casal, el
Bibliobús o trucar a la Neus Abella al telèfon
93 888 77 09. Ens agradarà molt que vinguis!

Reconeixement de les
ADF a Narcís Morató,
“en Narcís de la Mata”

El 22 de novembre passat, el president de la
Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, va fer
lliurament del Premi d'Honor Joaquim Maria de
Castellana a Narcís Morató, com a voluntari
amb una llarga trajectòria dins l'ADF Portal de
les Guilleries. Aquest premi reconeix persones
que han destacat en la tasca de prevenció d'incendis i la preservació del medi.
El lliurament es va fer en el marc de la festa
de les ADF, que va aplegar prop de cinc-centes
persones a la Roca del Vallès. Morató, de 80
anys, va ser un dels fundadors de l'ADF que es
va crear poc després del focs de 1983 i que va
afectar diversos municipis de la zona. Els companys de l'ADF el defineixen com una persona
molt entregada al medi natural i que no fa
massa soroll, però que quan se'l necessita
sempre hi és present anant amunt i avall amb la
seva cisterna d'aigua.

Comiat de
M. Àngels González,
de la llibreria Montseny
Us faig saber que deixo de dirigir la llibreria
Montseny per jubilació. És per mi un privilegi i
motiu d’orgull haver estat al capdavant de la
llibreria del poble durant vint-i-nou anys, i vull
agrair les mostres de suport rebudes i la participació de tothom al llarg d’aquests anys.
Els millors desitjos de prosperitat per a tot
el poble i la seva gent!
M. Àngels González i Coma

Ca la Manyana i l’Hotel Masalbereda també obtenen molt bona qualificació
Booking, la principal agència
de viatges on line del món,
valora l'hotel Torre Martí com
el primer hotel dels deu millors establiments d'Osona i el
Ripollès amb una puntuació
de 9,4. Entre aquests establiments més ben valorats pels
clients de Booking a Osona i
el Ripollès, vuit són d’aquesta
última comarca. Només n’hi
ha dos d’Osona: l’hotel Torre
Martí, de Sant Julià de Vilatorta i l’aparthotel Can Vilafort,
de Collsuspina. Per sota d’aquests deu hi ha Ca la Manyana i Mas Albereda, ambdós
també del nostre poble (amb
un 8,7), els més ben valorats
de la resta d’hotels de la
comarca, seguits de l’hotel
Arumí (8,6), de Santa Eugènia,

el Parador de Sau (8,5) o l’hotel Torres de Manlleu (8).
Molts dels comentaris destaquen la tranquil·litat, l'amabilitat i professionalitat d'en Roger Morral, el responsable de

“Entre iguals”, una nova
proposta immobiliària
innovadora a Sant Julià
Des de principis de 2014, l'Hernan Collado, veí
de Sant Julià, està emprenent un projecte
immobiliari singular, basat en la idea que una
bona gestió immobiliària pot ser decisiva per
garantir els drets socials i ambientals de la ciutadania i alhora satisfer les necessitats de la
propietat. Entre Iguals és una agència immobiliària on podeu trobar assessorament sobre
immobles, redacció de contractes i serveis de
gestió immobiliària amb un estil innovador i proper i, a més, basats en els valors de la confiança i la cooperació entre les parts. A Entre Iguals
sereu atesos per diferents professionals de
l'àmbit del dret, l'economia i l'arquitectura, entre
d'altres, que treballen de forma independent
amb uns honoraris calculats de forma transparent i en cap cas en forma de comissió; la documentació, el tracte, la relació entre l’empresa i
els clients està pensada per aconseguir el millor
enteniment entre l’empresa i els clients per a la
consolidació de relacions jurídiques satisfactòries i duradores. Actualment, l'empresa no té
local obert al públic, però en podreu trobar tota
la informació al web www.entreiguals.cat."

poble

Torre Martí, el millor hotel d’Osona i el Ripollès

l’hotel Torre Martí. Alguns
diuen que l'hotel és fins i tot
més maco que com apareix a
Internet. Els resultats i comentaris poden consultar-se a
www.booking.com

L’Associació contra el Càncer
col·labora amb l’Obra Social
de Sant Joan de Déu
L’Obra Social de Sant Joan de Déu ha tramès una carta d’agraïment a la delegació
de l’Associació Contra el Càncer de Sant
Julià de Vilatorta per la donació dels diners,
fruit de la venda de productes solidaris
durant la Fira d’Entitats que es va fer el dia
27 de setembre passat. Els 385,50€ recaptats es destinaran al laboratori d’investigació del càncer infantil d’aquest hospital, on
els metges i els investigadors treballen
conjuntament per millorar els índexs de
supervivència i la qualitat de vida dels nens
i nenes que pateixen aquesta malaltia.
Per altra banda, l’Associació fa públiques les xifres de la recaptació de la campanya d’enguany i dóna les gràcies a tots
els que hi han participat.
Recollit a Sant Julià
2.413,93€
Recollit a Vilalleons
98,16€
Propines Can Teixidor
81,41€
Total
2.593,50€
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Osona Camina arriba a Sant Julià

El 31 d’agost passat, l’entitat Osona Camina 2014 va organitzar la
segona caminada al nostre poble en la que hi participaren prop
d’un centenar de persones. El recorregut, de 15 quilòmetres i un
desnivell de 160 metres, es va iniciar al parc de les Set Fonts a les
8 del matí i va passar pel polígon de la Quintana, la Font del
Lleopard, el pantà de Sala-d’heures, Vilalleons, per arribar a la font
de Puig-l’agulla on es va fer una parada per esmorzar. De tornada,
va seguir per el GR direcció la carena, trencant cap a la Vall, la font
de la Riera on van fer una petita aturada per fer un glop d’aigua i va
seguir cap a dalt al Castell i, per acabar, a les Set Fonts, punt de
sortida. Un cop finalitzat el recorregut, es va obsequiar tots els
caminants amb un petit refrigeri per gentilesa de l’Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta, a qui volem agrair la seva col·laboració.
També volem agrair a la família Colomer Munmany per les facilitats
envers l’organització d’aquesta edició de la caminada.
Osona Camina és un moviment excursionista que neix el 2013.
En un principi aplegà 12 municipis –aquest any ja en són 16- amb
l’objectiu de fomentar l’excursionisme per a totes les edats, descobrir nous indrets de casa nostra, fer estimar i respectar la natura i
fer salut tot caminant amb amics i amigues sense ànim competitiu
i on cadascú es porta el seu esmorzar i no cal cap tipus d’inscripció prèvia. Cada mes ofereix una caminada en un poble diferent i
els trajectes solen ser d’entre 11 i 15 quilòmetres.
Podeu veure el calendari de les caminades i les fotos a:
www.osonacamina.wordpress.com
Osona Camina

Les caminadores de Sant Julià
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Som una colla de caminadores de Sant Julià
que aquest juny hem celebrat 15 anys de caminar juntes. Ens trobem cada diumenge de
setembre a juny per fer caminades per les rodalies del nostre poble: Puig-l’agulla, Puigmoltós,
Folgueroles, la Ruta dels molins ... i fins i tot
Vic. Tot caminant, xerrem, riem, fem vida sana i
a mig camí, no hi pot faltar, la paradeta per
esmorzar. Esperem poder seguir fent-ho i celebrar cada any que continuem amb les mateixes
ganes de caminar juntes.

Breu història
de Sant Llorenç
El poble de Sant Julià de
Vilatorta té una joia històrica
i paisatgística en el monestir de Sant Llorenç. Tothom
el coneix, tothom hi ha
estat, però pocs n’han
pogut gaudir. Els anys seixanta el nostre pare en va
ser l’amo, després va vendre, només el monestir, al
senyor Francesc Farrés. De
comú acord varen posar-hi
una porta, però el nostre
pare va continuar sent
l’amo del bosc que rodeja el
monestir. Després de molts
anys, vàrem heretar aquest
bosc i amb molta il·lusió
començàrem a netejar-lo;
quan érem a mig fer, el
senyor Francesc Farrés va
dir que no li agradava com
ho fèiem i amb l’ajuda del
senyor Lluís Vilalta van substituir el cadenat per un
altre. Això vol dir que des
d’aquell dia no tenim cap
accés per entrar a la nostra
finca. Som els propietaris i
volem que tot el poble s’assabenti d’aquest fet. És
molt trist que un lloc tant
bonic estigui sempre tancat. Pensem lluitar de totes
ma-neres perquè es solucioni i puguem gaudir tots
d’un lloc tan excepcional.
Germans Coma- Gelabert

Anna May Masnou va estar treballant com a investigadora en el grup
del químic americà premiat, Galen D. Stucky, on es sintetitzaven
materials porosos i nanopartícules per accelerar la coagulació de la sang
El Premi Príncep d’Astúries a
la Investigació Científica i
Tècnica d’aquest any s’ha
donat conjuntament a Galen
D. Stucky, Avelino Corma i
Mark Davis. S’han premiat les
seves contribucions en la
creació de nous materials,
concretament els microporosos i els mesoporosos.
Aquests han obert noves
vies de coneixement i “han
tingut grans aplicacions en
camps tan variats com la depuració d’aigua, la reducció
de la contaminació atmosfèrica o la millora dels aliments”,
explica Anna May.
Els materials microporosos
i mesoporosos són materials
que tenen porus, “com ara
una esponja o un formatge
emmental” exemplifica May.
“La diferència que s’estableix
entre ells és la mida d’aquest
porus, molt més petits en els
microporosos”. Aquests material tenen moltes aplicacions: poden usar-se com a
absorbents o com a catalitzadors, és a dir, per accelerar les
reaccions químiques i aconseguir el producte desitjat.
Les zeolites (un grup de minerals dins dels microporosos),
per exemple, s’utilitzen molt
com a catalitzadors en les
reaccions petroquímiques.
El treball d’Stucky
El químic americà Galen
D.Stucky “és un dels pares
dels materials porosos”, destaca May. “De fet, és autor
dels articles més citats en
aquest camp de finals dels
noranta”. Quan estava com a
investigadora amb el profes-

sor Stucky, Anna May va treballar en el camp dels materials mesoporosos de sílice i
en les nanopartícules de sílice
(que poden ser poroses o no).
Es tractava de sintetizar ambdós materials perquè tenen
propietats coagulants: acceleren la coagulació de la sang,
parant així les hemorràgies a
temps. “L’objectiu és trobar
un tractament que pugui frenar les hemorràgies un cop
s’han produït abans d’arribar
a l’hospital”, explica May. A
més, “també poden servir
com a tractament operatori
perquè en moltes operacions
també hi pot haver hemorràgies incontrolables”.
Anna May va anar a treballar al grup de Galden D.
Stucky perquè el tema dels
materials mesoporosos i nanopartícules era un dels grans
temes de la seva tesi docto-
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Presència vilatortina al Premi Príncep d’Astúries
a la Investigació Científica i Tècnica

ral. Va estudiar Enginyeria
Química a la Universitat de
Barcelona (UB), va fer un
Màster d’Enginyeria Química i
Processos a la Universitat
Rovira i Virgili (URV), i després
va fer el doctorat en Enginyeria Química -Programa de
Doctorat en Ciència i Tecnologia de Material- a la UB.
Quan realitzava el Doctorat,
va poder fer tres estades
breus a tres països i universitat diferents: al Japó, a la
Yokohama National University
(2010); a França, a la Université de Lorraine (2011); i a
Santa Barbara (California,
USA), a la University of California Santa Barbara -UCSB(2012). És en aquesta darrera
estada que va estar com a
investigadora al grup del professor Galen D.Stucky.
Carles Fiter Verdaguer
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Fi dels testaments davant
del rector de la parròquia

Agraïment d’en Toni i
l’Assumpta, balladors

Com a rector de les parròquies de Sant Julià de
Vilatorta i Vilalleons, he rebut una circular, des
del Bisbat de Vic, per a comunicar a tots els
feligresos que cal protocol·litzar els testaments
atorgats davant rector. L’obligació legal finalitza
el proper 1 de gener. Per això us faig avinent
aquesta circular i, al mateix temps, em poso a
la disposició de tots vosaltres si hi ha alguna
persona afectada per tal de poder solucionar el
tema abans de finals d’any:
TEXT DE LA CIRCULAR
El proper 1 de gener del 2015 quedaran sense
efecte els testaments que s’hagin atorgat
davant el rector de la parròquia i que no s’hagin portat a protocol·litzar davant el notari.
La pràctica habitual era que els hereus
reclamaven al rector una còpia del testament
quan moria el testador (sempre que fós l’últim
i, per tant, regís la succesió) i el portaven a protocol·litzar davant notari.
Els testaments que no hagin estat
protocol·litzats abans de l’1 de gener del 2015
perdran la seva validesa.
Aquesta informació de segur és coneguda
per tots, doncs ja consta en la reforma de la llei
que va ser publicada al DOGC en data 17 de
juliol del 2008 i modificada posteriorment en
data 28 de desembre del 2012.
Dirigim novament aquesta circular a totes
aquelles persones que hagin atorgat testament
davant rector, que no hagin fet testament posteriorment davant notari i que vulguin que
aquelles darreres voluntats segueixin tenint
validesa.
Aquests fidels poden demanar al rector que
desitgen la protocol·lització del seu testament,
que s’haurà de fer al notari del propi municipi o
de la localitat més propera.
Així mateix, aquest avís va dirigit a tots els
possibles hereus o interessats en la successió
d’aquells testadors que hagin mort, havent
atorgat testament davant rector. Els recordem
que, d’interessar-los la protocol·lització notarial
de les darreres voluntats, poden fer aquest
mateix tràmit.
Per últim, advertim que aquells que prefereixin deixar sense efectes aquests testaments,
caldrà que atorguin nou testament davant
notari si volen disposar de les seves darreres
voluntats. En cas contrari, la seva successió es
regirà per les normes que preveu la llei per a la
successió intestada.
Mn. Jaume Reixach

Som en Toni i l’Assumpta i us volem informar
de la nostra trajectòria en la modalitat esportiva de balls de saló. Abans, però, voldríem
donar les gràcies al regidor d’esports, Josep
Company, i a les demés persones que ens van
convidar a fer una exhibició dels nostres balls
el passat 3 d’agost en el marc de les 24 hores
de Futbol Sala, oferint-nos l’oportunitat de
donar a conèixer la nostra tasca esportiva a
tot el poble. Ens va agradar molt actuar
davant el públic de casa i ens sentírem afalagats per les paraules de presentació. En
aquest mateix acte, el senyor Company va
informar els assistents de la nostra actuació a
Stuttgart, competició en la que hi van participar tres-centes parelles de tot el món i on nosaltres quedàrem en el 90è lloc.
El dia 28 de setembre passat també participàrem en el Campionat de Catalunya on
vam fer un bon paper, aconseguint una meritòria cinquena posició.
Des d’aquí volem compartir amb tots vosaltres aquests resultats i agrair a l’Ajuntament
el suport que ens dóna per fer possible els
nostres entrenaments, ja que són del tot indispensables per aconseguir aquests bons resultats.
Per als que us heu sentit atrets per aquest
esport, us animen a provar-lo. Penseu que
ballar és... genial!
Toni i Assumpta

Davant d’un camí sense aturador, però necessari, de la
tecnologia hi ha un element que trobo a faltar: les càmeres fotogràfiques de rodet. Hem passat de negatius de 35
mm a targetes digitals de memòria giga; de pel·lícules
amb diferents tipus de gra, a milions i milions de píxels. La
immediatesa dels ordinadors contrasta amb l’espera
impacient del revelat manual. Poder disparar tantes vegades com es vulgui davant d’un nombre limitat de negatius facilita molt la feina, però… i aquí és on volia arribar,
s’ha perdut tot l’encant i la màgia de fer una bona fotografia.
Fer un retrat no era una tasca fàcil. Trobar el lloc amb
la llum idònia, buscar un enquadrament adequat a la
postura, aconseguir un enfocament precís i amb una
profunditat de camp justa, era la part tècnica que s’havia de combinar amb captar l’expressió, la mirada o
aquell gest característic i afavoridor del retratat.
Aquest procés significava establir un vincle, una complicitat amb el model. Esperar el moment just per disparar, i quan tenies aquella sensació que es deturava el
temps, “clic”, sabies que tenies un bon retrat. Ara, però,
tot això s’ha convertit en un “tu tira que alguna en sortirà bé”.
Guardo un àlbum amb algun d’aquests retrats. Hi ha
fotos de nens que ja són grans, de noies jovenetes que
ja són mares, i ara em demanen que fotografiï els seus
fills. N’hi ha que tenen la rialla generosa, d’altres amb el
posat més seriós miren fixament la càmera, de vegades
desafiants, de vegades de manera captivadora o perduts en la malenconia. Sempre, però, amb un guspireig
límpid, lluminós, amb una claror diàfana que enamora.
No està oblidat en un racó, només roman com una
ampolla de bon vi que vol ser oberta i degustada en el
seu millor moment. És la il·lusió de tornar a reviure
aquell instant. És l’emoció que encara pot arribar a
transmetre. És un petit trosset de vida que té lloc, perquè algú portava una càmera i va fer “clic”.
Xevi Pona i Casas

L’Espai GuilleriesSavassona senyalitza
els punts de cobertura
per trucar al telèfon
d’emergències 112
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Clic

El Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona ha instal·lat diversos
senyals informatius en els punts on hi
ha cobertura garantida per trucar al
telèfon d’emergències 112. Cada punt
està indicat amb un codi associat que
serveix per identificar-ne la posició. Per
tant, quan la persona truqui al telèfon
112 i indiqui el codi que figura en el pal
de senyalització, de forma automàtica
els cossos d’emergència sabran on es
troba. L'Espai Natural de les GuilleriesSavassona ha tingut un increment
important de visitants i ha implementat
aquest servei que garanteix punts de
cobertura del 112 en els seus itineraris.
Amb la instal·lació d’aquests senyals es
pretén, per una banda, informar els visitants que hi ha zones del parc sense
cobertura i, per l'altra, donar una referència de punts amb cobertura dels
indrets més visitats.

Parlar bé surt de franc
Dius que tens que anar al metge o que has d’anar al metge?
Tens que netejar o has de netejar?

Un
a j u p et i
da t ap
n o r -n os a r t a
st r
t
a l a p o p er
len lir
gu
l
a a

Tant si dius les dues coses com si només en dius una de les dues, has de
saber que, per fer-ho bé, es diu que “has d’anar al metge” i que “has de netejar”.
En resum, en català, per expressar obligació, la fórmula és aquesta:
CONJUGAR EL VERB “HAVER”+ PREPOSICIÓ “DE” O “D’” + INFINITIU.
Així direm que...
Dissabte hem de veure el partit plegats.
Havíem de menjar verdura per dinar però, al final, hem menjat pollastre.
Haurem d’estalviar més si volem marxar de viatge.
T’he d’explicar un secret però m’has de prometre discreció.
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PRINCIPAT SERVEIS
Dolors Marsal
Li oferim tot tipus de Serveis Immobiliaris
• Venda o lloguer d’immobles
• Taxació o valoració real
• Assessorament en inversions
• Gestió de comunitat de propietaris
(Per un cost mínim tindrà la seva comunitat
ben gestionada i al corrent de cobrament).
• Assegurances

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

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

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

L’OPINIÓ DEL SERVEI
DE VIGILÀNCIA
Josep Maria Güell

Creus que la zona blava és útil?
Per què?

opinió

El poble opina

Meritxell Vilamala

Complim amb la zona
blava?

Pere i Pol Boixeda,
60 i 26 anys

Elisabeth Bosch, 57 anys

Al principi va ser una
mica difícil, però ara
pràcticament tothom
posa el seu comprovant
horari. Penso que els
comerços també hi han
guanyat i em sembla que
l’opinió general és positiva perquè més d’una persona m’ha dit: “Abans
mai podia aparcar i, ara,
sempre”. Un dels punts
més conflictius, tot i que
ha millorat, és l’Avinguda
Montserrat.

A nosaltres ens sembla útil
perquè la gent té l’obligació de
no ocupar un lloc que és de
tothom. Abans et trobaves que
mai hi havia espai per aparcar.
Alguns cotxes estaven parats
al carrer dues o tres setmanes.

Està bé pel comerç, però a
nivell personal no m’agrada
perquè no puc aparcar davant
de casa. Visc al carrer
Albareda i abans sempre hi
trobava lloc. Ara hi ha els cotxes que no volen aparcar on
han pintat zona blava.

Judit Tort, 20 anys

Alfred Verdaguer, 31 anys

Laia Caralt, 33 anys

Penso que és útil perquè et
mires més on aparques, però
no crec que les botigues hi
notin gaire. Qui compra a
Sant Julià ho farà tant si hi ha
zona blava com si no, deixant
el cotxe una mica més avall o
més amunt.

Des del punt de vista dels
comerços, ho veig positiu,
perquè la gent pot aparcar
més fàcilment i sembla que
està més agraïda. Tot i això,
també entenc que hi ha
casos particulars que s’han
vist perjudicats.

Crec que va bé perquè entrar
i sortir és més ràpid. Em sembla útil pel comerç, tot i que jo
aparco sense rellotge. Només
hi estic cinc minuts! Sóc de
Folgueroles i vinc a Sant Julià
per anar a l’estanc, la caixa i
la Crossandra.
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Vilatorta per la independència: una etapa
intensa per a un periode excepcionalment intens
Aquest darrer semestre ha
estat un període excepcionalment intens per a Vilatorta per
la Independència, en consonància amb l’excepcionalitat del moments polític que
està vivint el nostre país.
Com no podia ser d’altra manera, Vilatorta per la Independència ha mostrat el seu
compromís absolut amb
aquest procés sobiranista, organitzant i participant en un
gran nombre d’activitats i
actes per fer possible no
només l’11S, sinó també la
consulta del 9N sobre el nostre futur polític. D’aquesta
manera, és molt difícil fer un
recull de les diferents activitats que Vilatorta per la Independència ha participat o
ha organitzat, ja que han estat
moltes i diverses, però podem destacar entre ells, breument, les següents:
Pregó de Festa Major
Vilatorta per la Independència
va poder tenir un paper
important en la nostra Festa
Major, en poder convidar la
presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC),
Carme Forcadell, per tal de
fer el pregó, en el qual, entre
d’altres qüestions, ens va animar a tots a treballar amb fermesa i decisió per a la independència del nostre país,
per a construir un futur millor i
a no defallir davant la pressió
social, política i mediàtica
que suposaria la consulta del
9N. L’acte es va celebrar al
Saló Catalunya i, com no podia ser d’altra manera, fou un
èxit extraordinari d’assistència, ja que el local es va
quedar petit per encabir tot el
públic assistent, bona part
del qual es va haver de quedar lamentablement fora. Fou

un acte ple de força i sentiment que no va deixar ningú
indiferent.
Signa un Vot per la
Independència
Per altra banda, Vilatorta per
la Independència ha estat tot
aquest temps organitzant
diferents recollides de signatures per a la campanya
“Signa un Vot per la Independència”, una iniciativa en la
que tothom que signava la
petició sol·licitava la convocatòria d’una consulta sobre
la independència i que, en cas
que s’impedís la seva celebració, servís per instar els
nostres representants electes
a declarar la independència
d’acord amb el dret internacional. Es van recollir en el
nostre poble un bon nombre

de signatures, les quals foren
lliurades al Parlament de
Catalunya, juntament amb la
resta de peticions recollides a
tot Catalunya mentre aquesta
iniciativa va durar, en total més
de 750.000. Un èxit absolut
que mostrava la clara voluntat
del poble de Catalunya a ser
consultats sobre el seu futur
polític i que pensava fer-ho el
proper 9N.
Concentració de l’11S
Com cada any, Vilatorta per la
Independència va participar
activament a la tradicional
ofrena floral de l’11S al castell,
on, després de la sempre
saborosa xocolatada popular i
la hissada de l’estelada, es va
procedir a la lectura del
Manifest per part d’en Santi
Riera.

Posteriorment, juntament
amb la resta d’entitats del
nostre poble, es va procedir al
lliurament als càrrecs electes
dels compromisos ciutadans
que aquests van signar en
suport a la convocatòria de la
consulta del 9N, per tal que
aquests els fessin arribar posteriorment a les nostres institucions nacionals.
Finalment, com no podia
ser d’altra manera, Vilatorta
per la Independència va organitzar autocars per facilitar
el desplaçament de centenars de vilatortins i vilatortines a la gran concentració de l’11S.
En total més de cinc-cents
veïns vam omplir tots els
autocars que vam contractar
per tal de participar, juntament amb milers de catalans

d’arreu del país, a la gran V
que va omplir de groc i vermell, els colors de la senyera,
la Diagonal i la Gran Via de les
Corts Catalanes de Barcelona
per demanar votar el 9N. Una
mostra més d’orgull de poble
i de país.
Acte de protesta contra la
suspensió del 9N
La capacitat de mobilització
del nostre poble i de Vilatorta
per la Independència no es va
acabar aquí. Igual que la resta
de places d’arreu de Catalunya, convocats per Vilatorta
per la Independència, la plaça
del nostre Ajuntament es va
omplir de vilatortins que van
voler protestar contra la
decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la consulta del 9N.

Ara és l’hora
Com no podia ser d’altra manera, Vilatorta per la Independència ha participat activament en la campanya “Ara
és l’hora”, una iniciativa promoguda per Òmnium Cultural
i l’ANC a favor de la consulta
del 9N. En aquest sentit, va
destacar la campanya País
Groc amb l’objectiu de vestir
d’aquest color tants llocs com
fos possible del nostre poble
per mostrar el nostre compromís a favor de la consulta del
9N. D’aquesta manera, Vilatorta per la Independència va
cobrir nombroses estàtues i
altres elements amb plàstics
grocs, sense provocar cap
dany en el nostre patrimoni ni
en el nostre mobiliari urbà,
donant un nou color sobiranista al nostre poble.
També va destacar, com a
acte d’aquesta campanya
l’anomenada Gigaenquesta
amb la mobilització d’un gran
nombre de voluntaris amb
l’objectiu de recollir les opinions dels ciutadans i preguntar com hauria de ser el país
independent. Des de Vilatorta
per la Independència volem
agrair no només la participació de tots aquests voluntaris que van fer possible
aquest acte, sinó també la de
les persones que van voler
participar en donant la seva
opinió.
Vilatorta per la Independència

vilatorta per la independència

Camí per la Independència
Juntament amb Terra de Tupinots, com cada any, vam
tornar a organitzar el dia 12
d’octubre la popular caminada al Monestir de Sant Llorenç
del Munt. Tot i que el temps
no ens va acompanyar, un
bon nombre de vilatortins
amb la preceptiva samarreta
groga vam gaudir d’aquest
esdeveniment, que va culminar amb la popular xocolatada
per a tothom i la lectura d’un
manifest.
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L’exposició “La Maternitat d’Elna, bressol de l’exili”,
clou les primeres Jornades de l’Aeròdrom de Vilatorta
Els actes centrals de les
Jornades, celebrades a la primavera, van oferir l’oportunitat de tenir una primera presa
de contacte amb la història de
la Maternitat d’Elna, mitjançant una conferència d’Assumpta Montellà, historiadora
encarregada de treure a la
llum i divulgar un episodi oblidat que només es mantenia
viu en la memòria dels seus
protagonistes. Aquest primer
contacte va donar lloc a dues
excursions que ens van portar
a visitar la sempre trista platja
d’Argelers, on milers de republicans espanyols van ser empresonats i abandonats per
part de les autoritats franceses, pel simple fet d’haver
perdut la Guerra Civil, després
de tres anys de lluites enfront
dels militars feixistes. La sortidas també ens va portar fins
la localitat de Cotlliure, on la
visita a la tomba d’Antonio
Machado ens va apropar a la
realitat de tots aquells exiliats
republicans que ja mai més
tornarien a casa. Amb el cor
encongit per aquest primer
contacte amb les tragèdies i
injustícies de l’exili, la nostra
excursió va acabar amb una
esperançadora visita a la Maternitat d’Elna, institució operativa entre 1939 i 1944 sota la
direcció d’Elisabeth Eidenbenz, mestra voluntària encarregada de gestionar un espai
destinat a retornar la dignitat i
l’esperança a les dones embarassades dels camps de
refugiats.
L’èxit d’aquestes primeres
experiències i la necessitat de
seguir descobrint un període
històric oblidat durant massa
temps, van esdevenir els principals incentius per tirar endavant
el projecte d’apropar fins els
nostres municipis l’exposició

que porta per títol “La Ma-ternitat d’Elna, bressol de l’exili”. Es
tracta d’un treball itinerant elaborat pel Memorial Democràtic.
Des de Meteovilatorta ens va
semblar que podia ser la millor
culminació per aquesta primera
edició de les Jornades de
l’Aeròdrom de Vilatorta.
L’exposició va obrir les
portes el dissabte 27 de setembre coincidint amb la fira d’entitats a Sant Julià, va continuar a
Calldetenes del 7 al 19 d’octubre, i va acabar el 31 d’octubre a Santa Eugènia de Berga.
Els visitants es trobaven
davant un conjunt format per

un total de 20 plafons que ens
acostaven a dues realitats clarament diferenciades: la primera part de l’exposició ens
traslladava la duresa de deixar
enrere el territori estimat després de tres anys de guerra,
penúries i bombardejos abans
d’afrontar un camí de l’exili que
presumptament havia de ser
l’última etapa d’un viacrucis,
que lamentablement tindria
continuïtat després de travessar la frontera.
Es tracta d’una realitat extremadament crua, ambientada amb sorra, sacs terrers i
tela de trinxera, juntament amb

Meteovilatorta.cat

Cròniques des del Camp
Volem encetar una sèrie de notícies i informacions que, des
de la publicació del llibre, anem recollint del camp d’aviació,
de l’aeròdrom Vilatorta.
La primera crònica prové d’un descendent de refugiat aragonès, Sr. Antonio Pisa, que va estar refugiat a Sant Tomàs i us
la comentem:
Centenars de famílies de la comarca de “Los Monegros” van fugir
cap a Catalunya el març de 1938 davant l'ofensiva dels franquistes a
Aragó. Eren gent que havien participat a les col·lectivitats agràries a
la zona republicana aragonesa i tenien por de les represàlies dels terratinents. Una columna formada per milers de carros amb aquests
refugiats va travessar el sud d'Osca fins entrar a Catalunya per Fraga
i Lleida, dirigint-se a Barcelona ciutat. A Catalunya la situació dels
refugiats era molt dramàtica, per aquest motiu el president
Companys va ordenar que la columna d’aragonesos es repartís pels
pobles més al nord de Barcelona i als de Girona, ja que si arribaven a
Barcelona, anirien cap al port i, com que no partien, vaixells es repartirien per Montjuic i el Tibidabo i no hi havia recursos ni aliments per
alimentar tantes persones. D’aquesta manera, la majoria va anar a
parar a pobles d'Osona, sobretot a Calldetenes i del Ripollès, en
concret a Ripoll i Ribes de Freser on va acollir vint-i-una persones del
poble de Lanaja
Moltes famílies refugiades procedents de Lanaja, Poleñino,
Lalueza i altres pobles dels Monegros van anar a Calldetenes.
Els germans Antonio i Joaquín Pisa Gracia, juntament amb les
seves dones i fills, en són uns d’aquest grup de monegrins.
Com que també eren pagesos, treballaven ocasionalment pels
petits propietaris del poble. Feien les feines que sortien, així que
quan es va construir l'Aeròdrom de Vilatorta tots van anar a treballar al camp d'aviació. Durant aquests mesos vivien al convent de Sant Tomàs, convertit en centre d'acollida de refugiats.
Els problemes d’intendència van fer que l'ajuntament demanés
ajuda a la Generalitat i finalment el seu trasllat. Els van portar al
seminari de Vic, on eren quan les tropes franquistes van entrar a
la ciutat el primer de febrer de 1939. En Joaquín va fugir a
França, però la resta de la família, inclòs l’Antonio i la seva dona
Sofia, van tornar a Aragó, uns a Lanaja i altres a Poleñino, d'on
eren originaris els Pisa. Pocs anys més tard, en Joaquín va
tornar a Espanya i en arribar al seu poble, Lanaja, la Guàrdia
Civil el rebé amb una salvatge pallissa que, segons li van dir, li
serviria per la resta de la seva vida, i així va ser.
Hi ha una anècdota familiar. Cap a l'any 1970, un dels fills
d’Antonio Pisa el va acompanyar amb la seva esposa i fills a
Barcelona i després a Calldetenes a fer un dels primers viatges
“llargs” just després de comprar-se el primer cotxe. Van anar als
llocs que ell recordava de la seva infància i, segons explica la
seva mare, en passar per un forn de pa del poble es va recordar
que la propietària havia estat la primera nòvia del seu germà
gran, Paco, que el 1938 tenia uns 14 o 15 anys i que havia festejat amb la filla del forner. Naturalment als anys setanta ja tenia
una edat i estava casada i amb fills. Malauradament, als anys
setanta en Paco ja havia mort i van tenir l’oportunitat d’explicar-li
l’anècdota.
Miquel Erra i Martí Erra. Vilatorta 2014

l’aeròdrom vilatorta

algunes fotografies de l’estat
deplorable que presentaven
alguns dels infants confinats
als camps de refugiats. El
panorama canvia radicalment
quant el visitant es troba
davant de la segona part de
l’exposició que ens mostra una
realitat molt més esperançadora. Arribats a aquest punt,
entrem en contacte amb la
Maternitat d’Elna, una institució liderada per Elisabeth Eidenbenz, que sota el paraigua
de l’Associació d’Ajuda Suïssa
als Nens Víctimes de la Guerra,
va aconseguir salvar un total
de 597 nens, oferint-los l’oportunitat de venir al món en un
espai allunyat de la misèria i
les injustícies dels camps de
refugiats. L’exposició culmina
de la mà de la mateixa Elisabeth Eidenbenz, que per
mitjà d’un audiovisual ens
explica la seva experiència tot
oferint una autentica lliçó de
solidaritat i compromís amb
els més necessitats.
Després de tres setmanes
de pelegrinatge pels municipis
de Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes i Santa Eugènia de
Berga, “La Maternitat d’Elna,
bressol de l’exili” ha deixat una
empremta molt positiva a les
tres localitats. Cal tenir en
compte el gran èxit de públic i
l’interès mostrat pels diferents
centres educatius que han vist
en aquesta exposició una bona oportunitat per acostar als
més petits un episodi històric
que va marcar la infància i la
joventut dels nostres avantpassats.
Des de Meteovilatorta, entitat organitzadora d’aquest esdeveniment, volem agrair la
col·laboració dels ajuntaments
de Sant Julià, Calldetenes i
Santa Eugènia que ens han
facilitat enormement les tasques de desplegament d’una
altra activitat mancomunada
entre els municipis de l’Aeròdrom de Vilatorta.
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La Setmana de la Ciència torna a Sant Julià
Per tercer any consecutiu, la
ciència es va tornar a viure a
Sant Julià de Vilatorta el cap
de setmana del 22 i 23 de
novembre, amb motiu de la
Setmana de la Ciència, que
enguany celebrava la seva
dinovena edició. Un any més,
Meteovilatorta, en coordinació amb l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta i Viu el Parc,
va organitzar diverses activitats relacionades amb la ciència, que van fer apropar a
grans i petits al pavelló esportiu. Allà es van desenvolupar
les activitats, que eren obertes i gratuïtes a tothom.
Aquesta tercera edició va ser
un nou èxit total de participació, superant les xifres d’edicions anteriors, que ja havien
destacat per una gran presència de gent.
Els temes centrals de la
19a Setmana de la Ciència,
una iniciativa de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la
Innovació, eren la cristallografia i la biotecnologia amb
motiu de la celebració,
aquest 2014, de l’Any Internacional de la Cristal·lografia i
l’Any de la Biotecnologia.
Durant la Setmana de la Ciència es van anar celebrant un
munt d’activitats de divulgació científica arreu de Catalunya amb exposicions, xerrades, conferències, jocs i tallers científics, i Sant Julià de
Vilatorta hi va tornar a participar activament.
Les jornades van començar el dissabte 22 amb la presentació del projecte Codeclub.cat i Codeclub Vilatorta.
Posteriorment, un grup de
nens va participar al taller de
construcció de controladors
de videojocs amb materials
casolans. L’objectiu era treballar el concepte de conducció, ja que durant el procés
de disseny i construcció d’a-

quests controladors, s’experimentava amb materials diversos diferenciant-los entre els
conductors i els no conductors. A la tarda, es va fer la
inauguració oficial de la Setmana de la Ciència, a càrrec
de l’alcalde Joan Carles Rodríguez i després es va continuar amb el taller ‘Viu el Parc:
canvi climàtic, contaminació,

energies renovables i sostenibilitat’, a càrrec d'Albert Borràs, meteoròleg i responsable
de l’Observatori de Pujalt. Un
cop finalitzat el segon taller,
els assistents van poder gaudir d’un berenar per després
endinsar-se a l’astronomia a
través del planetari digital, una
sessió que va servir per explorar les descobertes més im-

Manuel Cazador, fundador del
nostre observatori històric i
científic reconegut durant la
seva època. Durant els actes
també es va sortejar una
estació meteorològica cedida
per l'Òptica de l'Ambulatori
de Vic.
L’alcalde Joan Carles Rodríguez va voler destacar
aquesta nova edició i la gran
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portants del segle XVIII.
El diumenge 23 es va concloure la Setmana de la Ciència a Sant Julià de Vilatorta
amb la conferència “Remembrança del padre Manuel
Cazador (1874-1956) amb
motiu del 140è aniversari de
la seva mort”, a càrrec del Dr.
Francesc Orenes, que va fer
un repàs a la vida del padre

participació de la gent: “Des
de l’Ajuntament estem molt
contents perquè aquesta tercera edició de la Setmana de
la Ciència al nostre poble ha
estat novament tot un èxit i
hem tingut molta participació
de gent en tots els actes,
sobretot, públic infantil. Nens i
joves veuen clarament que l’educació va més enllà de la
que s’imparteix a les escoles.
Per tant, som i hem de ser un
poble educatiu en aquest sentit”. L’alcalde també va afegir
que “el primer taller amb el
Codeclub va ser molt interessant i ja vam veure molts infants fent controladors i coneixent el llenguatge de programació, així com el taller de
Viu el Parc que també va ser
un èxit i vam poder veure
encara més gent que a l’edició
del 2013”. Rodríguez també
va destacar “el planetari, que
va ser la gran novetat d’aquest any”. I finalment, va fer
una menció especial a la conferència del padre Manuel
Cazador “ja que és un personatge emblemàtic pel que fa a
la ciència a Sant Julià de
Vilatorta, així com a la nostra
comarca i país. Gràcies a ell,
vam ser punters a la península a nivell científic i també va
ser el fundador del nostre
observatori meteorològic, el
més antic de Catalunya.”
També va tenir paraules d’agraïment a Meteovilatorta per
l’organització de la jornada
científica.
La Setmana de la Ciència a
Sant Julià de Vilatorta va ser
organitzada per Meteovilatorta conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
i Viu el Parc i va comptar amb
la col·laboració de la Fundació
Catalana per a la Recerca i la
Innovació, l'Observatori de
Pujalt, CodeClubCat.org, CodeClub Vilatorta, Tricentenari
del 1714, l'Òptica de l'Ambulatori i Isern.
Meteovilatorta.cat
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Adelina Palacín Peguera,
mestra i escriptora
“La lectura ha de ser plats combinats”

Com vas venir a parar a Sant
Julià?
Quan em vaig casar amb en
Pere vam viure a Vic, anys més
tard, vam decidir que volíem
una casa amb sortida a l’exterior i vam trobar aquesta torre
tan singular.
Què ens pots dir dels teus
orígens?
Sóc filla d’un poble d’alta muntanya on hi havia poca obertura al món. Vivíem pràcticament
de l’economia de subsistència
i el treball del camp era molt
dur. Des de ben petita, ja ajudava amb tota mena de feines
i ho vaig continuar fent fins
que em vaig casar.
Per què vas decidir ser mestra?
Sent filla única, els meus pares
van voler que estudiés. Jo no
volia ser mestra, però llavors
les mestres trobaven feina de
seguida. Tot i no tenir interès al
principi, després, quan ho vaig
portar a la pràctica, em va
agradar molt.
Quan vaig fer magisteri, la
cultura castellana i la ideologia
franquista tenien un pes molt
destacat dins del programa. Tot
ho assumiem sense qüestionarnos res. Del català, la literatura i
la història de Catalunya ni se’n
parlava... Fent de mestra a
Sabadell vaig començar a tenir
contactes amb el món del catalanisme. Allà vaig descobrir el
que el franquisme suposava
pels catalans. A més, casar-me
amb un vigatà i venir a viure
aquí em va donar consciència
de país.
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Adelina Palacín Peguera va néixer el 19 de maig del 1948 a
Senet, terme municipal de Vilaller, a la comarca de l’Alta
Ribagorça. És coneguda, juntament amb l’Assumpta Verdaguer,
per ser l’escriptora dels contes d’En Pau i la Laia. Ha viscut
durant més de vint anys a Torre Martí de Sant Julià de Vilatorta
amb el seu marit, Pere Morral, i els seus dos fills, Roger i Noemí.
Ha estat mestra de l’escola pública des de sempre, la majoria
del temps, trenta dos anys, a l’escola Guillem de Mont-rodon de
Vic. Ara, ja jubilada, segueix ensenyant a través dels seus llibres.
Un total de quatre col·leccions i una cinquantena de contes que
encara avui segueixen editant-ne de nous i que continuen aficionant els lectors més novells.

I per què vas decidir escriure
llibres? Com va sorgir la idea,
juntament amb Assumpta
Verdaguer, d’escriure històries
d’en Pau i la Laia?
L’any 1976 vaig anar a parar al
Guillem. Aquell estiu havia fet
un curs molt interessant per
l’aprenentatge a la lectura i
escriptura amb un gran logopeda, el Dr. Guixar. Així és que
vaig decidir aplicar la seva
metodologia en català sent

Però també hi ha llibres d’En
Pau i la Laia de lletra lligada?
Sí, perquè vam fer-ne dels dos
tipus de lletra. Vam veure que
la majoria d’escoles utilitzava
la lletra lligada.
D’on venen en Pau i la Laia?
Tant l’Assumpta com jo vam
tenir un nen i una nena. Però
no són només els nostres fills,
són tots els nens i nenes que
hem tingut d’alumnes. La sort
de poder fer tot això és que
ells ens han inspirat.
On escrivíeu les històries?
Quin paper hi té Sant Julià en
els llibres d’en Pau i la Laia?
La primera col·lecció la vam
escriure a Vic, però la segona i
la tercera, l’escrivíem a l’estiu
aquí a Torre Martí. Tres llibres
cada any. Hi ha fets que van
passar aquí mateix en aquesta
casa i després els vam adap-

“L’important de
llegir un conte
és l’emoció que
hi poses”

personatges

mestra de P4 i l’any següent a
P5. La presentació de les lletres, l’inici a la lectura i a l’escripura havia de ser amb lletra
deslligada. El Dr. Guixar havia
comprovat que l’aprenentatge
era molt més fàcil amb aquest
tipus de lletra.
Això em va portar a confeccionar tot el material i a iniciarme en l’elaboració de textos
que fossin motivadors i fàcils
de llegir. Amb aquesta feina
vaig començar a estimular la
meva creativitat. La mestra
que els tocava després, a primer d’EGB, l’Assumpta
Verdaguer, ho va voler seguir.
Juntes vam continuar elaborant el material i millorant-lo
cada any. A un pare de l’escola
que era director de l’editorial
EUMO, li va agradar molt el què
feiem i ens va proposar fer uns
contes amb lletra deslligada per
ser publicats. A partir d’aquest
material primari que vam desenvolupar, van sortir les primeres
planes, deu llibres i deu quaderns, protagonitzats per en Pau
i la Laia. Més endavant, van anar
sortint les altres col·lecions fins
al dia d’avui.

“Una lectura
plaent s’ha de fer
tocant el llibre”

“El meu plaer és
fer, revisar i refer
els llibres”
tar, com Cuidem les gallines,
Hem trobat una gateta, Hem
descobert els mussols, Els
mussols estan en perill, Els cap
grossos es queden sense
aigua... També n’hi ha d’altres
que són vivències de la nostra
infància.
Com a mestra, mare i escriptora, quin és el millor moment
per llegir als infants?
Quan se’n van a dormir. Per
molts nens aquest moment és
un trencament dur perquè deixen els pares i es queden sols
a la foscor. El conte crea un
moment màgic, però el més
important és el lligam afectiu
que s’estableix entre pares i
fills. T’asseus al llit, l’abraces i
mires o llegeixes el conte que
ha triat. Saben que aquella
estona està dedicada exclusivament a ells, sense interferències. Això els dóna pau, afecte,
seguretat,els fa créixer emocionalment. També és un bon
moment llegir amb ells quan ho
demanen. L’interessant és que
el nen s’acostumi a llegir perquè hi gaudeixi.
Així doncs, què en penses de
la lectura obligatòria a les
aules?
Un nen que no sap llegir
queda molt limitat en els seus

aprenentatges. Un llibre obligatori facilita que es pugui fer un
treball comú amb tota la classe, o bé en grups reduïts d’un
nivell semblant amb lectures
que es poden preparar prèviament. Cada nen té el seu ritme
per als que els costa cal buscar estratègies i dedicar-hi un
temps extra per ajudar-los.
D’altra banda, penso que la
lectura ha de ser un plat combinat, no et pots basar només
en els llibres i el treball a l’aula.
El nen s’ha d’aficionar a interpretar i llegir noms diversos,
cartells, anuncis, propaganda,
notes, titulars de diaris i revistes... Tot el material escrit que
té al seu abast és útil. Això,
per tant, també s’ha de practicar en l’entorn familiar.
Sent educada en el franquisme, com compares l’educació que vas rebre amb la que
vas ensenyar i amb la d’ara?
Són l’antítesi. L’escola franquista era totalment memorística, al mestre no se li podia
qüestionar res. El mestre i el
mossén eren infalibles. Els
nens ens portàvem bé, més
per por que per convicció. Els
càstigs eren exagerats, il·lògics
i utilitzar la violència era ben
vist. No hi havia un raonament:
era així i ja està.
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Quan vaig començar a ensenyar transmetia una mica el
que havia rebut. Em sortien tics
de l’escola franquista i els vaig
haver d’anar eliminant.
Actualment, s’ha passat a l’altre extrem. Hi ha una excessiva
llibertat. El tracte cordial no es
pot perdre. Tothom es mereix
ser tractat amb respecte, tant
nens com mestres. Hi ha alumnes que no tenen respecte als
mestres i, fins i tot, hi ha pares
que es presenten a l’escola a
demanar comptes amb molt
mala educació... Això era una
cosa impensable abans!
Quins llibres llegies als teus
fills quan eren petits?
El que hi havia aleshores en
català, com La formigueta que
va anar a Jerusalem, La princesa del cigró, en Patufet, la
Rateta, la Capuxeta, els tres
Ossos...
I al teu nét què li llegiràs?
Per descomptat els d’En Pau i la
Laia i molts d’altres. Sobretot els
que ell vulgui. El més important
en llegir un conte és l’emoció
que s’hi posa. Hi pot haver un
llibre molt bonic, però explicat o
llegit sense interès pot ser
insuls. En canvi, un llibre que no
té gràcia, se n’hi pot donar
molta.
Com a escriptora, com et
sents quan veus que últimament s’estan tancant moltes
llibreries?
Crec que ara és molt complicat mantenir una llibreria perquè hi ha poca gent que llegeix llibres d’una manera habitual. El jovent té a l’abast
molts entreteniments que l’aparten de la lectura: esports
que exigeixen esforç, televisió,
xarxes socials, jocs interactius... Si no agrada molt llegir,
no trobes mai el moment. Per
això, és molt important tenir un
hàbit de lectura i gaudir-la.
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Què prefereixes, llibres de
paper/tradicionals o llibres
electrònics?

“No necessito fer grans coses per ser feliç”
El contacte amb el paper és
una cosa que no es pot substituir. Claríssimament. Llegir llibres a la pantalla és molt fred.
L’ordinador ja ens serveix per
buscar tota mena d’informació.
Una lectura plaent s’ha de fer
tocant el llibre. És una lectura
íntima, càlida, emotiva,...
Quina va ser la teva primera
impressió de Sant Julià de
Vilatorta?
Un poble maquíssim, amb molt
encant. Les cases, els carrers,
com estava organitzat el
poble... Quan vaig venir a viure
aquí gairebé no hi havia cases
al voltant de Torre Martí.
Estàvem envoltats de natura,
camps, bosc,...
I de la seva gent?
Al principi tenia la impressió
que la gent del poble ens consideraven com uns nouvinguts.
El fet de quedar apartats del
nucli urbà i treballar tot el dia a
Vic també dificultava establir
relacions. Jo vaig integrar-me
al poble quan en Pere va
entrar a l’Ajuntament i vam
prendre part activa en moltes
de les activitats del poble.
Ara, tot i que ja fa temps que

no hi vivim, m’hi continuo sentint molt lligada.
Què és el que més t’agrada
de Sant Julià de Vilatorta?
Moltes cases, la verdor, l’entorn, els ocells,... Aquí a casa
ens hem anat retrobant ocells
any rere any, com la puput, el
xot, els mussols, etc.
I el que menys?
No hi ha res que no m’agradi.
Com a poble trobo que té
molts avantatges. El que no
m’agrada gens, però que no té
cap relació amb el poble, és la
pudor de purins que se sent
sovint.
Quin és el lloc que t’agrada
més de Sant Julià?
Aquí casa, molt. També les Set
Fonts, les roques de l’Albereda, algun punt de la Carena,
Puig-l’agulla, i sobretot
Puigmoltó i Sant Llorenç.
Abans de tenir l’hotel, sortíem
a caminar cada diumenge i
quedava meravellada contemplant aquest paisatge que ens
envolta.
Quin ha estat el teu primer
bon amic/amiga del poble?

Quin vilatortí o vilatortina
admires?
Que hagi conegut, en Joan
Capdevila, el terrisser, i el Dr.
Sanmartí. Del Pare Manuel
Cazador també n’he sentit a
parlar molt.
Quina creus que és la millor
experiència que has viscut
fins ara?
Deixant a banda la família, a
nivell personal jubilar-me perquè després d’exercir de mestra 42 anys vaig poder fer
altres activitats que hauria volgut començar abans i no
podia. Com a col·lectiu, visc
amb molt interès i il·lusió tota
la moguda que portem a terme
per reivindicar la nostra identitat i poder arribar a la independència. Trobo que és una
experiència fantàstica que ens
uneix, ens dóna autoestima i
ens fa forts i valents.
I la pitjor?
Quan era jove i estava a l’Alta
Ribagorça vaig viure dues
catàstrofes, un incendi i una
riuada que em van afectar molt
per la pèrdua que ens va
suposar. A nivell més íntim, la
mort del meu pare.
Si poguéssis tornar enrere,
què canviaries?
No hi tornaria. Ja estic bé on
sóc ara. De petita vaig rebre
una educació on la pràctica
religiosa era omnipresent en
tots els afers del dia. Gairebé

tot era pecat. I, tot això, encara que ara sé que no existeix,
queda gravat a l’inconscient i
condiciona tota la vida.
Si hagués de tornar enrere, em
voldria endur l’experiència que
he adquirit amb els anys. Així
segur que actuaria diferent.
Com et definiries?
M’encanta la pau, la
tranquil·litat. Sóc afectuosa
amb les persones que em relaciono, també pacient, no m’he
barallat gairebé mai amb
ningú. Em costa mostrar-me
enfadada, més aviat m’ho
quedo a dins. Ara crec que he
après a relativitzar i a donar
menys importància a fets que
no són transcendents. No
necessito fer viatges, ni viure
aventures, tampoc sóc consumista.
Diuen que també sóc tossuda
i despistada, i és veritat. Em
Ídol: Kennedy, la notícia de
la seva mort em va trasbalsar.
Polític: En aquests
moments, l’Artur Mas.
Pel·lícula: Maria Rosa,
interpretada per Núria
Espert. La primera pel·lícula que vaig veure en català
i que va passar molt temps
fins que vaig poder veure’n
una altra.
Cançó: Que tinguem sort,
de Lluís Llach.
Llibre d’en Pau i la Laia:
L’arribada d’en Terri.
Llibre: Mecanoscrit del
segon origen. Fa molt
temps que el vaig llegir i
encara recordo tot l’argument.
Color: Taronja
Número: Ara el 7, abans el 5.
Mar o Muntanya: La muntanya l’he patida i l’he gaudida. Ara, que ja sóc de la
tercera edat, prefereixo
una platja ben plana.
Salat o dolç: Dolç
Plat preferit: Les amanides que em fa en Pere
cada dia.

costa mantenir-ho tot ordenat, és
com una tasca que no s’acaba
mai. Tant puc ser molt gandula
com molt treballadora. Semblo
un motor de gasoil, em costa
engegar, però quan em decideixo, arribo fins al final. Per tant,
no m’agrada deixar una tasca
sense acabar. Per això, amb els
llibres he gaudit molt. El meu
plaer és fer-los, revisar-los, referlos. Això no em cansa gens d’esforç. Quan són fets, ja és una
altra cosa, deixen de tenir importància. Virgina Wolf quan havia
acabat un llibre agafava grans
depressions. No ens assemblem
gens, però la meva felicitat
també és quan el faig.
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Les persones amb qui ens
vam relacionar més des del
principi van ser l’Àngel, el barber, i la seva dona, la Mercè;
també la famíllia Buixó. Amb
tots els de l’ajuntament quan
en Pere era regidor.
Actualment, també tenim
molta relació amb la família
Rossines. En Pere està molt
més vinculat al poble que jo
perquè hi continua venint cada
matí. Quies va integrar molt de
pressa a Sant Julià va ser en
Roger perquè de seguida va
fer amics.

Què et fa feliç?
Ara, sobretot el meu nét.
Gaudeixo molt de la família i de
la gent amb qui em relaciono.
També he set molt feliç fent
classe als nens. Les relacions
humanes m’omplen molt, tot i
que també m’agrada estar sola.
No necessito fer grans coses
per ser feliç. Amb un dinar que
em fa el meu home, veient un
programa que m’agrada, rebent
i enviant whatsapps, llegint un
llibre o observant la natura ja en
tinc prou.
Què et treu de polleguera?
Les baralles. No suporto veure
gent agredint-se, encara que
només sigui verbalment.
Tampoc suporto escoltar o llegir tota la intoxicació que ens
envien els de la caverna.
Quin consell creus que és
imprescindible per viure la
vida?
Acceptar-nos amb les qualitats i
defectes, procurant millorar.
Viure en positiu i donar importància als bons moments i aparcar
els dolents. Valorar les petites
coses que tenim a l’abast. Ser
respectuós i eduacat amb tothom. Procurar establir bones
relacions amb persones que ens
envolten. Tenir família i amics
amb els qui poder confiar.
Carles Fiter
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L’avinguda de Puig i Cunyer
L'avinguda que connecta
Sant Julià de Vilatorta amb
Folgueroles porta el nom de
Puig i Cunyer, el fundador del
Col·legi El Roser. Però, qui era
aquest home?
Josep Puig i Cunyer (18281892) va néixer a Breda
(comarca de la Selva), el 7 de
març de 1828, fill d'una família
de terrissers. Als 13 anys mor
la seva mare i el seu pare l’encamina a estudiar arquitectura. Veient que li interessava
més el món dels negocis.
Amb només 17 anys decideix
marxar a Madrid. Els seus primers anys d'adaptació van
ser molt difícils, però molt
segur d'ell mateix no es va
rendir. Primer va treballar com
a aprenent en una perruqueria
i després es va dedicar al
comerç de camiseria i confeccions. Als vuit anys de ser a
Madrid, va heretar i va vendre
els béns del seu pare difunt,
invertint tot el capital en l'ampliació del seu negoci, que ja
començava a créixer. Després
de passar trenta anys treballant, havia aconseguit una
gran fortuna i el seu comerç,
visitat per les elits madrilenyes, es trobava en la part més
cèntrica de Madrid. En el rètol
de l’establiment s’hi llegia:
“EL SIGLO XIX” PUIG Y CIA.
Surtido de toda clase de
artículos blancos y de luto
Carmen, 36-38. MADRID
El seu tarannà altruista i
humil es va manifestar de
diverses maneres en favor
dels més desafortunats, sobretot al final de la seva vida.
Després de liquidar els seus
negocis i jubilar-se a Barcelona, va començar a pensar en
fundar una institució de caràcter benèfic i instructiu per
formar persones amb pocs
recursos. Puig i Cunyer va

morir el 20 de setembre de
1892 i en el seu testament deixava les bases per fer realitat
el projecte de fundar un patronat perquè destinés la seva
fortuna en la construcció
d’una escola que portés el
nom de Colegio de Huérfanos
Pobres, a Sant Julià de Vilatorta. Dos professors s'encarregarien d'educar, sobretot en
matèria d'agricultura, a 60
nens orfes de 10 a 14 anys.
Així doncs, el 30 de juny de
1894 es posava la primera
pedra i tres anys més tard, el
25 de juliol de 1897, s’inaugurava el Col·legi d'Orfes de

Sant Julià de Vilatorta, avui dia
conegut com Col·legi El Roser. Des d'aquell dia, aquesta
institució continua viva, i Josep Puig i Cunyer es converteix en una de les persones
benefactores més importants
del nostre poble. Al seu dia
l’Ajun-tament va decidir que el
vial que connecta Sant Julià
amb Folgueroles, i que passa
per davant del Col·legi El
Roser, es digués avinguda de
Josep Puig i Cunyer.
Amy von Arend
Font: Llibre ”100 anys d’escola. Del
Col·legi d’Orfres al Col·legi del Roser”.
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Remembrança del P. Manuel Cazador i López S.F.,
un “vilatortí” singular
El proppassat 29 de gener
d’aquest memorable 2014
s’acomplí el 140è aniversari
del naixement del P. Manuel
Cazador a Torrent de Cinca
(Osca), l’any 1874, i el propvinent 17 de febrer de 2016
s’escaurà el 60è aniversari de
la seva mort a Sant Julià, l’any
1956, just quan acabava de
complir 82 anys. Són dues
dates importants per recordar
la singularitat d’aquest religiós
aragonès que, com un vilatortí més, -per bé que excepcional-, compartí tots els dies de
la seva vida entre nosaltres,
per espai de quasi seixanta
anys. Segur que els vilatortins
octogenaris en guarden memòria. Per a la resta, que siguin les paraules que he escrit, en homenatge i en record seu.
D’entrada, cal dir que dues
importants conjuntures confluïren en l’espai i en el temps
per fer que el P. Cazador aterrés en les nostres contrades.
D’una banda, la fundació del
Col·legi d’Orfes Pobres i
Granja Agrícola a Sant Julià
de Vilatorta, inaugurat l’any
1897, gràcies al filantròpic llegat testamentari del mecenes
i promotor Josep Puig i
Cunyer (1828-1892). D’altra,
la fundació de la Congregació
dels Fills de la Sagrada Família, l’any 1864, obra del prevere lleidatà Josep Manya-net
i Vives (1833-1901), l’orde religiós al qual pertanyé el P.
Cazador. La juntura d’aquests
dos fets propicià la destinació
de per vida i la dedicació del
P. Cazador al Col·legi d’Orfes
de la nostra vila. L’artífex gestor d’aquest projecte fou l’investigador Francesc de Paula
Benessat i Folch (1836-1910),
farmacèutic de professió, cunyat de Josep Puig i Cunyer,

de qui havia rebut l’encàrrec
de dur-lo a terme com a marmessor.
Per a poder-nos fer una
idea justa de la talla humana i
de la vàlua espiritual del P.
Cazador cal tenir en compte
les dues vocacions per les
quals se sentí atret des de ben
jove: la vocació religiosa i la
vocació científica, ambdues
marcades, a diferents nivells,
per un signe clar de servei a la
societat i viscudes amb un
veritable apassionament. Permeteu-me, doncs, de fer un
breu esbós del que foren els
seus fonaments vitals per a
descobrir l’ànima d’aquest
“vilatortí” singular.
Educat en una escola reli-

giosa de Fraga, dirigida pels
Pares Escolapis, l’any 1888,
un joveníssim Cazador, amb
una idea clara del que volia fer
amb la seva vida, decidí
ingressar en la Congregació
dels Fills de la Sagrada Família, un nou orde religiós acabat de néixer dedicat a l’educació d’infants i de joves dins
el context de trasbals i de
canvi que representà la Revolució Industrial a Catalunya i
tot el que se’n derivà. Al mateix temps i, en paral·lel als
estudis eclesiàstics, en la
dècada dels anys noranta del
s. XIX, quan només comptava
una vintena d’anys, impel·lit
per la vocació científica, Cazador, com qui no vol la cosa,
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realitzà estudis en tres centres
barcelonins: a la Universitat
de Barcelona, a la Granja Experimental i a l’Escola Provincial de Nàutica.
El pas per aquestes tres institucions marcà profundament
la trajectòria vital de Cazador.
Gràcies a una sòlida preparació científica, posà tots els
seus coneixements al servei
de la pedagogia i de la ciència
en el Col·legi d’Orfes de Sant
Julià aplicant, exemplarment
quasi al peu de la lletra, tot el
que havia rebut. De la Universitat, on estudià ciències físiques i matemàtiques, n’havia
extret els fonaments del seu
pensament científic. De la
Granja Experimental, els seus
coneixements bàsics en Agronomia i les seves aplicacions.
De l’Escola Provincial de Nàutica, el seus coneixements
pràctics en Meteorologia i Astronomia, que tan curosament
aplicà en l’Observatori meteorològic que creà l’any 1897,
just en ser destinat al Col·legi
d’Orfes, quan només comptava vint-i-tres anys. Es fa difícil
entendre tot aquest desplegament extraordinari d’estudis si
no hagués estat per la seva

capacitat intel·lectual, per la
seva clara vocació científica i
per la seva voluntat de ferro.
D’acord, doncs, amb els
estudis científics que havia
realitzat, la tasca que el P.
Cazador desenvolupà en el
Col·legi d’Orfes i Granja Agrícola de Sant Julià, a part d’exercir càrrecs temporals propis de l’administració i de la
direcció del centre, a més dels
serveis religiosos com a sacerdot, tingué, sobretot, un
caràcter de formació i de docència de nens i adolescents,
amb un gran sentit de la pedagogia activa de l’aprendre
experimentant.
Durant tota la seva vida
impartí classes de Ciències
Naturals i de Física i Matemàtiques, així com de francès i
alemany, als alumnes de tercer
i quart any d’estada al centre.
Complementaris a la seva
tasca pedagògica docent,
corria al seu càrrec una modèlica Biblioteca-Museu, concebuda com un llibre obert d’imatges, dissortadament destruïda per un paorós incendi el
13 de febrer de 1958. També,
un laboratori en el qual anà
experimentant els avenços de

les seves múltiples i variades
investigacions i, sobretot, el
primer observatori meteorològic d’Osona, un dels primers
de Catalunya. Escrit de la
seva pròpia mà, hem pogut
llegir un horari on, des de les
4.30 hores del matí en què es
llevava fins a les 10 de la nit
que anava a dormir, s’hi
reflecteix, detalladament, el
conjunt d’activitats personals,
pedagògiques i científiques
que duia a terme quotidianament. Tota una lliçó de vida! El
germà Bernat M. Serra i Moret
S.F. (1886-1956), fill del prohom Josep Serra i Campdelacreu (1848-1901), escriptor, arxiver de l’Ajuntament de
Vic i cronista de la ciutat, fou
un important i fidel col·laborador en totes les tasques del P.
Cazador.
És de justícia reconèixer
que el P. Cazador ha estat una
figura destacada en la història
de la meteorologia de l’Estat,
de Catalunya i, sobretot, d‘Osona. La Meteorologia fou el
pal de paller a l’entorn del qual
girà la resta de tots els seus
interessos científics com foren
l’Agronomia, la Radiotelegrafia, l’Astronomia i la Fotogra-
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fia, ciències auxiliars que
sempre investigà amb l’objectiu final d’introduir millores fonamentades i raonades en l’agricultura, a partir de l’estudi
climàtic mediambiental dins el
context de les Ciències del
Temps que començaven a ser
considerades.
Fou amb aquesta finalitat
que l’any 1897 muntà al Collegi de Sant Julià un Observatori meteorològic, -nineta
dels seus ulls-, que ben aviat
passà a formar part de la Red
Meteorològica de Catalunya i
Balears, impulsada per Hermenegildo Gorría, destacat
enginyer industrial i agrònomespecialitzat en Hidrologia,
que havia estat professor seu.
Aquesta instal·lació i el seu
artífex de seguida es convertiren en punt de referència i de
consulta per part de meteoròlegs i d’institucions de Catalunya i de l’Estat. Cazador
col·laborà, a més, en importants projectes del país com
els que dugué a terme amb
Eduard Fontserè, pare de la
meteorologia catalana i director del Servei Meteorològic de
Catalunya (1921-1939), sobre
els vents estivals de convecció a la costa catalana (1916)
o el de l’anomalia tèrmica a la
Plana de Vic (1923-1925). Del
mateix Fontserè, havia rebut
els millors elogis amb motiu
de la inauguració del curs
acadèmic 1921-1922 de la
Reial Acadèmia de les
Ciències i Arts de Barcelona:
“Alma de aquel observatorio,
desde que se fundó, es el P.
Manuel Cazador, a quien una
modestia sin límites disimula
con exceso su gran valor
científico y a quien, más de
una vez, nos ha sido necesario acudir como muchos
otros, en busca de datos y de
un consejo”.
Amb una consciència clara
de servei a la societat, el P.
Cazador, a més del seu important treball pedagògic en el
Col·legi d’Orfes, féu impor-

tants aportacions en el camp
de l’agricultura en trobar solucions en favor de cultius més
racionalitzats gràcies a l’aplicació d’adobs i fertilitzants, la
utilització de nous conreus i de
noves tècniques, l’augment de
regadius o el conreu de farratge com aliment pel bestiar (blat
de moro, alfals, trepadella...),
fent sempre extensives les
seves propostes a tots els
pagesos de les rodalies. Promocionà els ruscos d’abelles i
la cria de cucs de seda, quan
n’era el temps, així com la cura
d’aviram i d’ocells i la recol·lecció de la til·la i del safrà.
Adaptà la varietat de la patata
de Burgos a les nostres lati-

tuds com una de les millors i
més idònia a les condicions de
la terra i del clima. Introduí a la
comarca les gallines de la raça
del Prat i la famosa raça de
conills gegants de Normandia
aclimatant-los a la Plana. Pereccionà, a més, les incubadores pels pollets substituint el
carbó per gas acetilè, la instal·lació del qual dirigí ell mateix, l’any 1908, preanunciant
la idea de les granges avícoles
a casa nostra.
Una altra destacada aportació del P. Cazador fou la
investigació en radiotelegrafia
des que Marconi féu la primera transmissió a través del
Canal de la Mànega, l’any

1899. Des d’un primer moment, Manuel Cazador, molt
interessat en el tema, jugà un
paper pioner important en la
investigació i la introducció de
la radiotelegrafia al nostre
país, entre d’altres raons, per
l’interès que tenia en l’estudi
de les tempestes a partir de
les interferències radiofòniques produïdes per les descàrregues elèctriques. A ell se
li atribueix la construcció
d’una de les primeres radiogalenes -sinó la primera- de
l’Estat en un procés que corregué paral·lel amb l’astrònom

vigatà Josep Pratdesaba.
Cazador es convertí, així, en
un meteoròleg predictor i en
un preuat i consultat especialista en la matèria. També
esdevingué un important divulgador científic a través del
medi radiofònic a base de
conferències o bé les nombroses col·laboracions escrites
en revistes especialitzades.
Un altre centre d’interès
important del P. Cazador fou la
fotografia utilitzada, sobretot,
com a ciència auxiliar de la
meteorologia al servei de l’agricultura. El posicionament

Francesc Orenes i Navarro

reportatge

de Cazador en favor de l’ús
d’aquesta tècnica, que ja venia fent des de principis del
segle XX, no deixa de sorprendre’ns si atenem el context
socioreligiós d’una època en
què es mirava amb recel l’aparició d’aquest invent diabòlic. Així, doncs, a instàncies
del seu amic Eduard Fontserè,
participà en més d’una ocasió
en diferents exposicions nacionals i internacionals de fotografies de núvols. També cal
destacar la seva notòria participació en l’Estudi de la Masia
Catalana, segons projecte ideat i finançat pel seu amic
científic, filantrop i mecenes,
Rafael Patxot (1872-1964),
que fou encarregat als arquitectes Josep Danés i Torras
(1895-1955) i Lluís Bonet i
Garí (1893-1993), i l’etnòleg
Josep M. Batista i Roca
(1895-1978), del Centre Excursionista de Catalunya. Cazador hi col·laborà amb 52 clixés de masies de Sant Julià,
Vilalleons, Folgueroles, Calldetenes, Tavèrnoles, Sant Sadurní d’Osormort i Viladrau.
Després d’haver fet aquest
breu recorregut sobre la vida i
l’obra del P. Manuel Cazador, és
just que, en acomplir-se el 140è
aniversari del seu naixement
aquest 2014 i en apropar-se el
60è aniversari de la seva mort
el 2016, hàgim evocat el record
d’aquest vilatortí singular que
passà entre nosaltres fent el bé.
Als vilatortins ens honora
aquest home bo que tant treballà per la formació integral de
tota una gernació d’adolescents i de joves i que tant contribuí en les millores de la pagesia en les nostres contrades,
perquè cap preocupació humana no li fou indiferent.
Escriure, com llegir per conèixer, és recordar. El P. Manuel Cazador i la seva obra bé
mereixien ser recordats. És
gràcies al record que viu en
nosaltres. Li’n donem gràcies!
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punt jove

PUNT JOVE TORTÍ - pavelló municipal

Pij.vilatorta@vilatorta.cat / 938122506
Obert de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda.

Eduquem les nostres emocions
Sovint ens sentim presoners de les nostres pròpies emocions i no podem ni sabem com dirigir
la nostra vida. Els humans estem, pel que fa a
les emocions, a poca distància de la prehistòria (Salmurri, F. 2006)
Tradicionalment l’educació s’ha centrat en
l’adquisició de coneixements i aprenentatges,
tanmateix cal ser conscient de l’enorme importància d’educar posant la mirada cap a l’interior
d’un mateix. Aprendre a identificar i gestionar
les emocions és el camí per assolir aquest
autoconeixement i, des del benestar personal,
establir relacions saludables, respectant i
potenciant la identitat de cadascú.
L’entorn familiar, pels forts vincles emocionals que es formen entre els seus membres, és
el marc ideal per educar les emocions. Els
pares seran els principals encarregats de contribuir a la socialització dels infants de forma
que aquests assimilin les actituds, els valors i
els costums de la societat. La vida familiar,
doncs, és la primera escola d’aprenentatge emocional. És important que ensenyem els infants com identificar i aprendre a expressar les
diferents emocions que senten. Posar noms i
paraules al què senten els ajudarà a comunicar
les emocions i adquirir un llenguatge emocional. Aquest és el primer pas per transmetre què
succeeix al nostre interior i per aprendre que
les altres persones també senten i expressen
emocions. Aquí rau la importància d’adquirir
llenguatge emocional, ja que serà una gran
ajuda per conèixer-se un mateix i els altres.
Partint del fet que els pares són el principal
model d’imitació dels seus fills, és important
que aquests entrenin i exercitin també la pròpia
intel·ligència emocional per tal que els seus
fills/es puguin adquirir aquests hàbits.
És important ensenyar els infants que no hi
ha emocions bones ni dolentes. Una mateixa
emoció pot ser adequada en un moment donat
–com ara sentir ràbia perquè el teu germà/na
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ha trencat la teva joguina- però ser inadequada
en un altre cas -enfadar-se per no haver guanyat
un joc-. Allò realment important és saber identificar l’emoció i aprendre a gestionar-la.
Les emocions que sentim durant el dia solen
ser variables. Som éssers humans i vivim sentint. Aquestes no s’han de reprimir ni negar,
sinó reconèixer-les i integrar-les de forma sana
a la nostra vida. Aquest aprenentatge també
ens permetrà poder reconèixer les emocions
de les altres persones, posar-nos a la seva pell
i trobar formes de comunicar-nos més respectuoses i constructives.
A continuació us passem alguns títols de
contes per treballar les emocions amb els
infants. Els contes escollits, amb el suport de la
Carolina Moreno, mestra i psicopedagoga especialitzada en educació emocional, pretenen treballar aquest tema a través de diferents històries
i metàfores divertides i commovedores.
• La meva mare és rara (A partir de cinc anys)
És un conte que ajuda els nens a entendre els
pares. Tots els pares i mares, per més dolços
que siguin, tenen moments en què se senten
desbordats per la feina. Llavors pot semblar
que es transformen.
• El Cassó del Gerard (Per a totes les edats)
Amb paraules senzilles i unes il·lustracions tendres i divertides, l’autora recrea el dia a dia d’un
nen diferent: les seves dificultats, les seves
qualitats, els obstacles que ha d’afrontar.
• Quin caos d’habitació (A partir de cinc anys)
Entre setmana, l’hora del despertador marca
com comencen els matins: amb la pressió d’arribar a temps a l’escola i a la feina. I la veu del
pare que va dictant tot allò que el nen ha de
portar per fer les activitats extraescolars i
acaba amb la cantarella “ i has d’endreçar l’habitació. “Arrenca el joc: cal buscar a la il·lustració de cada pàgina dreta el que està destacat
al text de cada pàgina esquerra”.
• Es ven germà petit
Un conte meravellós on tots els germans grans
que estan cansats dels germans petits de la
casa s’hi sentiran identificats
• Sopa de carbassa (A partir de dos anys)
Enmig d’un bosc, en una bonica cabana, hi
viuen un gat, un esquirol i un ànec. Cada dia
fan sopa de carbassa per sopar i cadascun
d’ells hi té la seva tasca diària. Però un dia, l’ànec decideix canviar els papers i s’organitza un
gran embolic.

Terroríficament ben acompanyats al Halloween
de Port Aventura!
Diumenge 16 de novembre es va realitzar per primera
vegada una sortida a Port Aventura amb gran èxit de
participació. Des de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta i el Punt Jove Tortí es va organitzar la sortida
a Port Aventura, juntament amb els ajuntaments de
Tavèrnoles i Vilanova de Sau, per a tots els joves de
més de 14 anys del municipi. El preu de l’entrada
anava a càrrec de cada jove i els ajuntaments pagaven
el transport.
Aquesta activitat, sorgida de la pròpia demanda
dels joves, va superar totes les expectatives inicials ja
que, després de l’èxit d’inscripcions, finalment es van
contractar dos autobusos: un exclusivament pels joves
de Sant Julià de Vilatorta (amb un total de 39 nois i
noies d’entre 14 i 17 anys i dues monitores), i un altre
pels joves de Tavèrnoles i Vilanova de Sau (amb un
total de 33 participants).
La sortida va ser magnífica i vàrem gaudir de totes
les atraccions i de l’últim dia de Halloween. Volem
agraïr a la Cristina Suñen per acompanyar-nos voluntàriament a la sortida i ser un gran suport! I a tots els
joves que amb la seva bona actitud i predisposició van
fer del diumenge una sortida memorable!

Encetem un nou curs a l’Espai Jove!
Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament en
coordinació amb serveis socials i els centres escolars
del municipi es pretén donar continuïtat a l’Espai Jove
un curs més, per això, des del passat 27 d’octubre,
l’Espai Jove torna a estar en marxa. Aquest és un
espai de suport acadèmic i personal amb la voluntat
d’acompanyar i donar eines als infants d’entre 6 i 12
anys en el seu procés d’aprenentatge i creixement.
Què s’hi fa? Es prioritza el reforç i el suport en la
realització de deures, aprenentatge de tècniques i
hàbits d’estudi i seguiment de l’agenda escolar. A la
vegada també és un espai de socialització, de joc i de
treball personal.
Les activitats es desenvolupen a la sala d’entitats 1
del pavelló municipal, de les 17.00h a les 18.30h i els
grups es diferencien per les edats dels infants: els
dilluns i divendres, el grup de petits (de 1r a 3r) i els
dimarts i dijous, el grup de grans (de 4t a 6è).

El Punt Jove Tortí obre les seves portes
cada tarda de dilluns a divendres de les
16.00h fins a les 20.00h a la sala d’entitats
del pavelló municipal. Aquest servei aglutina el servei d’informació juvenil i la sala TIC
i lidera les polítiques de joventut del municipi (coordinant els projectes municipals i
comarcals). És un servei obert a tota la ciutadania, en especial a tots aquells joves
que vulguin participar dels serveis i espais
que s’hi ofereixen.
El Punt Jove Tortí ofereix serveis com:
orientació acadèmica i laboral, Punt TIC,
informació sobre ofertes laborals, tallers,
activitats de dinamització de l’espai, etc.
A més, està obert a acollir i canalitzar
aquelles propostes juvenils que puguin
generar dinamisme i aprenentatges en el
sí de la comunitat.
Algunes de les activitats realitzades
aquest any provenen de les vostres propostes, així que joves no ho dubteu i feu
sentir la vostra veu. Junts fem més i millor!

punt jove

Punt Jove Tortí obert als joves

Busnit: per Carnaval, torna a casa com cal
En motiu del Carnaval de Torelló, la matinada del dia 14 de febrer, el BUS NIT tornarà a oferir el seu servei de transport nocturn per tal de facilitar, a tots aquells joves
majors de 16 anys, un mitjà de transport
segur per tornar a Sant Julià de Vilatorta.
Com cada any, les inscripcions es gestionaran des del Punt Jove Tortí durant els
quinze dies previs a la rua de Carnaval.

Jove, busques feina? Coneix el
Programa Garantia Juvenil
Des del Punt Jove Tortí donem suport al
procés d’inscripció al nou programa europeu “Garantia Juvenil” que pretén reduir
l’atur juvenil. Si el jove inscrit compleix els
requisits, en un termini de quatre mesos la
Generalitat li oferirà una oferta de treball,
pràctiques o formació. Per poder-se inscriure, els joves han de tenir entre 16 i 25
anys i no estar ni treballant ni estudiant.
Aquest programa neix amb la voluntat
de ser un paraigua per a totes les iniciatives i programes d’inserció laboral juvenil
i, al mateix temps, vol donar una resposta i un itinerari individualitzat a tots
aquells joves que no estiguin duent a
terme cap activitat formativa ni laboral.
Per més informació podeu consultar la
web del programa a:
http://garantiajuvenil.gencat.cat/
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Agrupació Sardanista
Concert de Nadal
El proper 14 de desembre a les 6
de la tarda, l’Agrupació Sardanista
tancarà la temporada 2014 amb el
tradicional Concert de Nadal que
cada any omple el Saló Catalunya i
que arriba a la seva 22a edició.
La bona acústica del saló Catalunya i el seu aforament fan d'aquest espai el marc idoni per
aquest esdeveniment. Que enguany tornarà a comptar amb la presència de la cobla la Flama de
Farners, dirigida per el mestre Jordi
Molina, que interpretarà un programa pensat especialment per l’ocasió: amb dues parts que combinaran sardanes amb peces populars
de música per a cobla (aquest any
amb acompanyament de percussió) i una part final on comptarem
amb la col·laboració de la Coral
Cants i Rialles de Sant Julià, que
interpretarà un parell de peces de
conjunt amb la cobla.
Durant l’acte es farà la tradicional rifa d'una panera de Nadal i
d'un pernil entre els socis encertants de la sopa de lletres que han
rebut a casa seva, on han de trobar
set accions que s’escau de fer
mentre es ballen sardanes.
Com ja és habitual, els socis de
l'Agrupació Sardanista tindran l'entrada gratuïta, en agraïment al seu
suport i recolzament a la nostra entitat.
Data
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Dg 11 de gener
Dg 1 de març
Dg 8 de març
Dg 15 de març
-Coca fuet i cavaDl 6 d'abril
-Aplec Puig-l'agullaRifa pernils cava i ous
Ds 18 de juliol
Ds 25 de juliol
Ds 1 d'agost
Ds 8 d'agost
Dj 15 d'agost
Ds 22 d'agost
Dg 8 novembre
Dg 13 desembre

Hora
5
5
5
5

tarda
tarda
tarda
tarda

2/4 12
12 migdia
5 tarda
10 nit
5 nit
10 nit
10 nit
5 tarda
10 nit
5 tarda
6 tarda

Curiositats del món de la sardana
Segurament abans dels segle XVI ja usaven el mot “sardana” per a designar un ball, però tal com la coneixem
avui, la sardana es concreta en els anys de la Renaixença. Més encara, neix en l’àmbit reduït de la Selva i
l’Empordà, a partir de 1820.
La cobla enllaça amb els conjunts medievals, quan
els músics eren dits “ministrils”, perquè tocaven una
mena de gralla dita ministril. Solien fer totes les músiques d’una mateixa festa: ball o sarau, funcions religioses, concerts i balls de plaça (com el contrapàs). En
aquella antiga cobla hi havia el ministril, la cornamusa
(o sac de gemecs), el flabiol i el tamborí.

Calendari sardanista per la temporada 2015
Pel 2015 el programa previst consta de quatre audicions a primers d’any al pavelló, d’un aplec a Puig-l’agulla, quatre audicions d'estiu a la plaça Catalunya i dues més per la Festa Major
de Sant Julià -una a les Set Fonts, i un altra a Vilalleons-, un
concurs de colles improvisades amb coca, fuet i cava per als
participants, una audició a l'hivern amb castanyada inclosa, i
un Concert per Nadal al Saló Catalunya. Un any més, volem
agrair a la Coral Cants i Rialles, la seva col·laboració en l’Aplec
de Puig-l’agulla i en el Concert de Nadal. Moltes gràcies!
Tot això ho podeu veure en el calendari que adjuntem:
Lloc
Pavelló
Pavelló
Pavelló
Pavelló
Santuari
Pla del santuari
Pla del Santuari
Plaça Catalunya
Les Set Fonts
Plaça Catalunya
Plaça Catalunya
Vilalleons
Plaça Catalunya
Pavelló
Saló Catalunya

Acte
Audició de Sant Julià
Audició d'hivern
Audició d'hivern
Audició i Concurs de
Colles improvisades
Missa cantada
Audició
Audició
Audició Festa Major
Audició-cafè Festa M.
Audició d'estiu
Audició d'estiu
Audició Festa Major
Audició d’estiu
Castanyada sardanista
Concert de Nadal

Cobla
Jovenívola de Sabadell
Ciutat de Girona
Lluïsos de Taradell
La Flama de Farners
Coral Cants i Rialles
Baix Llobregat
Baix Llobregat
La Flama de Farners
Cobla a decidir
Sabadell
Lluïsos de Taradell
Jovenívola d'Agramunt
Baix Llobregat
Ciutat de Girona
La Flama de Farners

La nostra entitat va participar
un any més a la fira d’entitats
celebrada el dissabte 27 de
setembre. Durant la jornada
vam convidar els visitants de la
nostra carpa a contestar una
butlleta amb preguntes sobre
l’Agrupació Sardanista. Aquesta butlleta la van dipositar en
una urna i, entre totes, vam sortejar dues entrades dobles per
assistir al nostre Concert de
Nadal d’enguany. Les persones
guanyadores han estat la Paqui
Jané i en Pere Sala. Diumenge
14 de desembre, podran venir
amb un acompanyant a gaudir
d’aquest Concert. Felicitats a
tots dos per el premi!

425è aniversari de les
Caramelles del Roser

entitats

Fira d’Entitats

Logo del 425 anys de les Caramelles del Roser, obra d’Oriol Chumillas

Castanyada Sardanista
al pavelló el dia de la
consulta
El diumenge 9 de novembre
vàrem celebrar la tradicional
castanyada-sardanista al pavelló municipal.
A les 5 de la tarda, la cobla
Ciutat de Girona va iniciar l’audició amb la interpretació de les
nou sardanes de set tirades
programades per l'ocasió que
varen fer ”votar” als balladors i
gaudir d'una bona diada als
més de 250 assistents.
Entretant, uns quants membres de la junta i persones
voluntàries vàrem torrar especialment per a l'ocasió, a les
brases del restaurant de les
Sets Fonts, 50 quilos de castanyes que a les 18.45h van ser
consumides junt amb dotze
litres de vi dolç, per fer-les de
millor empassar, per gentilesa
de la cafeteria Imés del pavelló.
Tots els assistents vàrem
gaudir d'una esplèndida tarda
de sardanes i castanyes. El
punt final el va posar la interpretació de la sardana “La
Santa Espina” d’Enric Morera i
lletra d’Àngel Guimerà que va
ser cantada pels balladors.

Infografia, obra de Xevi Pona

El proper any, per Pasqua Florida, es complirà el 425è aniversari
de les Caramelles del Roser i considerem que és un bon motiu de
celebració.
Les caramelles, com a cant de celebració primaveral, són un
costum estès actualment arreu del nostre país i constitueixen un fet
distintiu en el patrimoni de festes populars del costumari català.
Les nostres caramelles han atret sempre l’atenció dels estudiosos del folklore perquè, a més de l’antiguitat, tenen uns trets
diferencials prou rellevants. El més important és el cant dels
Goigs del Roser tot caminant pels carrers de la nostra vila. El cant
dels goigs fou l’origen de les caramelles i Sant Julià és l’única
població on ha perviscut i es manté des de fa més de quatre centúries.
La vestimenta de gran gala i el fet d’estrenar cada any una
peça composta expressament per a l’ocasió li donen un caràcter
molt peculiar.
És per això que estem preparant uns actes de celebració que
us comunicarem més endavant, quan tinguem la programació
establerta.
Encapçalada per l’Ajuntament de Sant Julià, s’està cursant la
sol·licitud que sigui concedida la Creu de Sant Jordi a les
Caramelles del Roser, en ocasió del 425è aniversari. Us convidem
a tots, entitats i particulars, a recolzar aquest reconeixement!
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Terra de Tupinots
La flor del cirerer
Mostra fotogràfica
de primavera
Captivats encara per la màgia
d’una 3a Encesa de les Set
Fonts plena de llum, Terra de
Tupinots va organitzar, els dies 5
i 6 de juliol, una mostra fotogràfica amb la finalitat de captar la
primavera. La quarantena de
fotografies de diferents autors
locals exposades jugaven a copsar la seva llum, amb la delicadesa de flors molt boniques,
amb gràcils papallones i insectes de tota mena, amb paisatges
curulls de verds i camps de blat
atapeïts de roselles, fins i tot
amb una al·legoria a la joventut
interpretant la seva dansa. Per
ambientar-ho i posar-hi el nostre
segell personal, es va omplir
l’Aula de Cultura d’una gran
varietat de flors naturals, gespa,
bancs i torratxes. Tot un esclafit
de colors, un recer enjardinat i
plàcid que convidava els visitants a passejar i mirar les fotografies de manera reposada. Així
van poder triar també la que més
els agradava. En va sortir escollida “Entrada al poble” de Josep
Font. Enhorabona!

Caminada groga
per la Independència
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La pluja, aquesta vegada molt
matinera va espantar una mica
la participació del nostre següent acte, la Caminada groga
cap a la independència. Tot i
així, un grup de valents va sortir
puntualment cap al monestir de
Sant Llorenç. El groc de la vestimenta i el toc festiu dels Grallers
del batre van acabar per allunyar
els tons grisos de la nuvolada. El
sol, també de groc, ens va
acompanyar en tots els nostres
actes: la xocolatada, els parlaments i els desitjos, i la formació
d’un 9N humà, juntament amb
els companys de Vilatorta per la
independència.

“Adéu estiu, hola tardor”
performance de la Fira d’Entitats
Un cop passats els dies llargs i càlids d’un estiu plujós i
dins els actes de la 2a Fira d’Entitats, el dia 27 de setembre,
vàrem voler donar la nostra benvinguda a la tardor amb una
pluja simulada de confeti. Amb la música dels grallers i acompanyats dels nostres gegants, en Pàmfil i l’Elisenda, ballàrem
sota els paraigües i ombrel·les que giravoltaven festius, mentre esquivaven els esquitxos de colors que queien com un
sospir enmig de les rialles i corredisses de la canalla. Un acte
efímer i fugisser, una imatge molt visual per quedar gravada
en el record, sense cap més pretensió que la seva natural
bellesa. A part, el nostre estand es va transformar en una tómbola on els participants podien guanyar els objectes que han
format part de les nostres exposicions, des d’una espelma de
les fonts, samarretes, fotografies i nines de porcellana. Val a
dir que va ser tot un èxit.

Aquest Nadal
us convidem
a participar
en les
següents
acitivitats:
Parament de taules de Nadal
Es tracta de muntar, com l’any passat, una exposició de
10 taules parades per a un àpat de Nadal. El parament
ha de ser per a quatre comensals i les taules ja seran al
seu lloc. Els participants heu de portar estovalles, vaixella, coberteria, elements decoratius que vulgueu i imaginació. Si esteu interessats i us fa il·lusió muntar-ne una,
podeu trucar a la M. Teresa Riera –tel. 637 44 85 44-.
Exposició del parament de taules de Nadal
Aula de Cultura. 20 i 21 de desembre
Horari: Dissabte dia 20, de 5 a 8 de la tarda
Diumenge dia 21, d’11 a 2 i de 5 a 8 de la tarda

Taller de plegar tovallons
Aquests dies de Nadal sorprengueu els vostres familiars
i amics amb tovallons plegats de manera original. La
Mercè Mir us ensenyarà a plegar tovallons de maneres
diferents en un taller que es farà a l’Aula de Cultura el dia
20 de desembre, entre les 6 i les 7 de la tarda. No cal que
porteu res. En el mateix lloc hi haurà tovallons per a tots
els participants.
Taller de plegar tovallons. Aula de Cultura
Dissabte 20 de desembre. De 6 a 7 de la tarda

Finalment i durant dos caps
de setmana, ens aproparem al
Japó amb les Jornades Ikebana. El seu cònsol general,
l’honorable Hiroyuki Makiuchi i
la seva senyora, assistiren com
a convidats d’honor a la conferència “Art Floral Ikebana” a
càrrec de la sensei Anna Sabaté
on, presentat per Anton Carrera, vam conèixer de forma
didàctica com i per què d’aquest art tradicional mil·lenari.
Seguidament s’inaugurà l’exposició de pintura de M. Dolors
Villadelprat. La presentació de
Francesc Orenes va estar amenitzada per la música de violí de
Núria Güell. Tot un vernissatge
molt concorregut i aplaudit.
El dia 11 d’octubre al matí
tingué lloc l’activitat més participativa. Més d’una trentena
d’alumnes tingueren l’oportunitat de fer el seu propi ikebana,
sota els consells de les sensei
ja anomenades i de Rosa M.
Vila d’Abadal. Treballar amb la
mínima expressió possible per
obtenir-ne el millor resultat, eliminar tot allò superflu i innecessari, fer poesia amb una simple
flor, branca o fulla, no és tan
fàcil com sembla. Tot un haiku
floral d’un minimalisme tan diàfan, que no seria possible sense
un profund respecte per la
naturalesa. Un altre concepte
de vida que, estic segur, va fer
pensar a tots els assistents a
l’acte.
Aquests ikebanes es van
fondre amb les boniques pintures, i tots plegats formaren una
exposició de gran sensibilitat i
bellesa. Tota una filosofia i
manera d’entendre la vida. Com
la flor del cirerer, que en esclatar la seva florida, prefereix jugar amb el vent i volar lliure,
abans que morir marcida i quieta dalt de l’arbre.
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Jornades Ikebana
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SERRALLERIA TORRENTS
torrentsserralleria@hotmail.com
Carrer de la Indústria, 25
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 71 86

Centre Dental
Sant Julià
OFERTA ESPECIAL
20% DE DESCOMPTE EN
PRÒTESIS AMOBIBLES
Avinguda Montserrat, 31 baixos
Tel. 93 888 81 02
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Una vegada més, en aquestes
dates, des de Vilatorta Teatre
ens retrobem per poder fer
balanç i desitjar-vos unes felices festes.
Enguany ha sigut “Bojos del
bisturí” la protagonista. Des de
l’estrena per la festa major, fins
havent passat festes, no parem
de fer representacions, tot un
èxit, no cal dir que merescut.
Ja farà dos anys que estem
treballant en aquesta obra i,
per més que dotze artistes i tot
l’equip tècnic no hi estalviéssim interès i voluntat, amb tot
això no n’hi ha prou per poder
assegurar el triomf, ja que fins
que no s’estrena, l’ombra del
fracàs plana sobre tots nosaltres. Però ara sí que definitivament podem dir que l’hem
gaudit tant com el nostre benvolgut públic.
En aquesta època de trasbals polític, voldria fer esment
del goig que des de la nostra
entitat sentim, en veure que tot
el nostre poble català ha deixat
de ser espectador de la seva
història i ha pujat dalt de l’escenari dels esdeveniments per
ser-ne l’únic protagonista. Com
una obra qualsevol, hem passat
de la presentació, al nus, i ara
ens vindrà el tercer acte, o sigui
el desenllaç, l’innegable dret
que tenim com a poble a triar el
nostre futur, i a merèixer-nos la
sort tant de temps esquiva. El
teatre és la història de tots els
pobles i de la seva gent i, junts,
farem camí.
I ara, aprofito aquesta pàgina per rendir un record de gratitud a Lluís Fiter i Pratdesaba,
que va morir el passat dia 5 de
novembre. Gran aficionat i fidel
espectador, essent alcalde va
adquirir l’any 1987 el Saló
Catalunya, la nostra seu, i el lloc
on tanta gent s’ha pogut adreçar per viure les més variades
fantasies, tan necessàries per
poder tirar endavant.
Només ens cal renovar el
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Vilatorta Teatre

-Celebració de Sant JuliàRepresentació de

Els bojos del bisturí
Saló Catalunya
Dissabte 10 de gener a 2/4 de 10 de la nit
Diumenge 11 de gener a les 7 de la tarda
nostre desig de felicitat per tots
vosaltres, i dir-vos que seguirem
amb noves propostes, pels
camins de les representacions,
invencions, farses i mentides,

buscant sempre una veritat.
I amb paraules d’en Lluiset de
can Fil: Que s’aixequi el teló!
...del 2015.
Lluís Badosa, director
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BOTIGA NOVA
merceria
moda i complements

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

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

Jordi Fiter Vila
MUNTATGES PLADUR, SOSTRES i PARETS,
FALSOS SOSTRES, PARQUETS FLOTANTS,
AÏLLAMENTS TÈRMICS i ACÚSTICS, TALLAFOCS,
PERSIANES, MOSQUITERES i TOLDOS...

e.mail: fitplac@hotmail.com
Tel. 677 90 06 21
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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Colla Gegantera
Hola a tots! Sóc en Marc, el
geganter. Ostres feia molts dies
que no us explicava les novetats dels meus grans amics: en
Pàmfil i l’Elisenda!
Aquest estiu ha estat molt
mogut perquè no hem parat de
ballar i visitar altres pobles de
Catalunya, com ja sabeu que el
nostres gegants tenen molts
amics. Alguns ens van venir a
veure aquí a Sant Julià per la
festa major. No van poder venir
tots els gegants perquè es veu
que encara estaven molt cansats de la festa dels 30 anys.
Però les cinc colles ens ho vam
passar igual de bé, fins hi tot
van fer gols! Sí, si, el tiet ja m’ho
deia que als gegants els agradava jugar a futbol, però jo no
ho tenia gaire clar, fins que vaig
veure com els gegants feien
una gimcana, on passaven
cons, s’enfilaven per una taula,
corrien, saltaven, i al final feien
....goooool! Vaja, com faig jo a
les classes de psicomotricitat
de l’escola.
I també tenim la sort que ens
portem molt bé amb la família i
per això vam anar a visitar els
cosins de Vilallobent, un poble
que per arribar-hi vam fer
mooooltes corbes, però s’ha de
dir que tots els geganters som
molt valents (quasi sempre....) i
no ens vam marejar gens! Jo
em vaig adormir al cotxe i no sé
gaire el camí, però el pare em
va dir que estàvem al costat de
Puigcerdà. Ens ho vam passar
molt i molt bé i va ser molt
divertit veure com s’assemblen
en Pàmfil i l’Elisenda als seus
cosins, el pare diu que és perquè són cosins germans.
Sabeu que uns quants
geganters van fer unes classes
de ball? Doncs sí. El papa, el
tiet Mia, en Sergi, en Marc gran
i en Xevi van anar uns quants
dies a aprendre un ball especial
on s’havia de girar molt i després vam anar tota la colla a
veure la seva actuació i la dels

altres gegants a la Trobada
Comarcal. Fins i tot el petit geganter que viu a la panxa de la
Dolors va ballar. Els altres grans
geganters (jo sóc dels grans,
que faig P-4!) vam fer de músics
amb els tambors i les flautes.
I parlant de grans geganters.... Us vull parlar del tiet Mia.
Ja us havia explicat que ell i uns
amics seus van posar ben guapos els gegants i els van fer sortir del magatzem on estaven
tancats i gràcies a ells tothom
els coneix! Doncs el tiet ara ja
no és el cap de colla, va dir que
volia que els altres geganters
també ho poguessin fer, així que
com que tot queda en família
ara el cap de colla és el pare. Els
de la colla diuen que li hem de
donar les gràcies al tiet perquè

si no Sant Julià no tindria
gegants ni colla. El meu pare
està una mica preocupat perquè
diu que no sap si podrà fer-ho
tan bé com el tiet, per això
espera que tothom col·labori
molt. Així que ja sabeu: apunteu-vos a la colla gegantera de
Sant Julià de Vilatorta, perquè si
el meu germanet Lluc de 18
mesos pot tocar el tambor, tothom pot fer alguna cosa.
Ja us aniré dient les properes
sortides que farem, intentarem
que tothom ho sàpiga perquè us
pugueu apuntar i gaudir tant
com nosaltres.
Fal·lera Gegantera!
Colla Gegantera de Sant Julià
de Vilatorta i Vilalleons
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RESTAURANT de PUIGLAGULLA
Tel. 93 888 82 10 • Tel. i Fax 93 812 24 56
08504 VILALLEONS - ST JULIÀ DE VILATORTA

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

• Ortodòncia
• Implants dentals
• Odontologia
general
• Cirurgia bucal
• Pròtesi dental
• Estètica
• Periodòncia

Dilluns de 10 a 2/4 de 2 i
de 3 a 9 de la tarda
Dimecres de 3 a 9 del vespre
Resta de dies: hores convingudes

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

BAR - RESTAURANT

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

ESPECIALISTES EN PUNXONAT
TALL DE LÀSER i PLEGAT DE XAPA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA

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

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES
SOLDADURA ROBOTITZADA DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES i PROTOTIPUS
ACABATS EN PINTURA EPOXI

Noves activitats al Casal
Després d'haver passat una
enquesta a tots els socis, amb la
finalitat de saber quines inquietuds o aficions els agradaria desenvolupar al Casal (a més de les
que ja es fan), es va decidir tirar
endavant el Club de lectura, els
treballs manuals i les caminades.
El Club de lectura es va estrenar els mes de setembre i compta amb l'ajuda i l'assessorament
del personal del bibliobús i la
col·laboració económica de l'Ajuntament, als quals agraïm sincerament l'interès demostrat.
Com ja sabeu, aquesta activitat consisteix en que un grup de
persones (10, 15 o més) decideixen llegir a la vegada el mateix
llibre i al cap d'un temps determinat (un mes) es troben per
comentar, si els ha agradat o no,
si els personatges són prou convincents, si és una història que
els ha xocat, si està ben escrit,
etc.
La finalitat és compartir les
experiències que els aporta el llibre alhora que es van habituant a
llegir d'una manera més conscient, més crítica i amb més profunditat.
El taller de treballs manuals va
començar el mes d'octubre i és
obert a tota classe de treballs:
ganxet, mitja, pintura, reciclatge,
labors, costura, etc. La finalitat
és passar-ho bé tot aprenent a
fer alguna cosa amb les mans i
gaudint de la companyia dels
altres. No hi ha mestre, tots/es
ensenyem i aprenem dels altres.
Tothom hi pot participar i ens trobem al Casal els dilluns de 4 a 6
de la tarda.
Les caminades al voltant del
poble, en el moment d'escriure
aquest article, les fem els dilluns
al matí. Ens trobem davant el
Casal i sortim a les 9.30 h. (procurem que tinguin una durada
d’una hora i són de molt poca
dificultat).
T'hi apuntes?
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Casal d’avis Font Noguera

Nova junta al Casal
Com molts de vosaltres ja sabeu, el dia 13 de juny passat, en
assemblea, es va fer la renovació de membres de la Junta del
Casal. Després d'una emotiva explicació de la necessitat de fer
un canvi, en Josep Vilamala es va acomiadar del seu càrrec
com a president, i en Miquel Puig i la Filomena Rovira, com a
vocals. Acte seguit es van presentar els tres candidats: Anna
Malé, Carles Castejón i Neus Abella.
Després d'uns mesos de funcionament de la nova Junta,
ens trobem en la necessitat de fer canvis en la distribució de
càrrecs i, en el moment d'escriure aquest article, no podem
donar encara la llista definitiva de com quedarà, però un cop
definida es donarà a conèixer i es penjarà a l'entrada del Casal.
Els nous membres de la Junta volen agrair als companys
actuals, i als que ja han sortit, la seva bona rebuda, l'ajuda que
els han dispensat en tot moment i, especialment, la bona feina
que han fet.
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Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66
08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

LLAMINADURES
HORARI:
Dilluns de 16.30 a 20.00
De dimarts a divendres de 9.30 a 12.00
i de 16.30 a 20:00
Dissabte 10.00 a 13.00 i de 16.30 a 20.00

Carrer de l’Albereda núm 8
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Abaraka bake
Tres nous projectes a Jali

Associació
de comerciants
Passat l’estiu, afrontem una nova temporada a
l’associació Abaraka Bake amb nous reptes.
Els Jalinkas ens han demanat tres projectes
que són viables econòmicament per la nostra
associació, són un guany pel poble i portarem
a terme:
1- El primer projecte és construir una cuina per
l’escola aràbiga. Aquesta petita construcció és
essencial perquè els nens i nenes que van a l’escola es puguin alimentar millor.
2- Construir un porxo on poder realitzar
bàtiks. Seguint amb el projecte de costura, és
necessari un espai obert i airejat on les dones
puguin elaborar estampats a peces de roba
que necessiten de productes tòxics.
3- Remodelar un aula per l’escola aràbiga
que es troba en molt males condicions.
Tres nous projectes i tres noves il·lusions per
millorar les condicions de vida de nenes, nens
i dones de Jali. Seguint amb les activitats realitzades a Jali volem agrair des d’aquestes ratlles
a quatre voluntàries i un voluntari que durant el
més de setembre han estat a Jali, i han fet molt
bona feina.
Volem donar les gràcies a tots aquells que
vau participar en l’organització de l’activitat
dels “Tastets del món” realitzada durant la
Festa Major (foto) i que novament va ser un
èxit. Per últim, volem informar que la xocolatada que vam realitzar durant la fira d’entitats de
Sant Julià ens va permetre recaptar 230 euros
per l’associació. Gràcies a tots i a totes per la
col·laboració i a la pastisseria Crossandra per
contribuir la festa.
Tota la informació de l’associació es pot trobar al blog:
http://abarakabake.blogspot.com.es/
Associació Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta – Jali
abarakabake@gmail.com

Benvolguts vilatortins i vilatortines,
L’Associació de Comerciants de Sant Julià
de Vilatorta i Vilalleons us volem informar de
la nostra campanya de Nadal. Aquest any per
cada compra sereu obsequiats amb una butlleta. Si surt premiada, us pot tocar un val de
descompte o un obsequi en els comerços de
l’Associació.
La novetat és que aquesta vegada, aprofitant les festes de Nadal, a les butlletes no premiades podreu escriure el vostre nom i telèfon
per participar en el sorteig que faran els Reis
d’Orient el dia 5 de gener al pavelló municipal,
abans de l’entrega dels regals als nens.
Hi ha tres premis en forma d’Smartbox. Si
voleu participar-hi, ja sabeu: compreu al nostre poble.
Tanmateix volem agrair a les escoles del
poble la seva col·laboració en la decoració
dels comerços per a les festes de Nadal.
L’Associació de Comerciants de Sant Julià
de Vilatorta i Vilalleons us desitja Bones
Festes!
Alimentació Fiter
Assessoria Anfruns
Bar Catalunya
Bar Joan
Bar Núria
Botiga Nova
Carnisseria El Rebost
Casa Gallart
Elena Sbell
Farmàcia Comas
Forn de pa Sant Julià
Frankfurt St. Julià
Instal·lacions Rosell
L'Engruna
L'Estanc Sant Julià
Llibreria Montseny
Pastisseria Crossandra
Peixateria Ausagel
Perruqueria Carme
Veterinari Sant Julià
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Compositor Ramon Victori, 10
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 812 23 15
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aquest any

Quan se’n va un home bo
En Jordi Johé, en Jordi de l'Ajuntament, en
Jordi de l'Associació, en Johé... tothom el
coneixia, gran part de la seva vida l'havia passat en aquest poble al costat de la Rosa, en
contacte amb la gent i formant part de la vida
social del poble.
Què destacar d'en Jordi? Possiblement el
més palpable era la seva manera d'observar les
coses i la seva actitud davant dels fets i la
voluntat d’ajudar, i així ho van destacar en la
cerimònia del seu enterrament. Però hi ha més.
Sempre hi ha més. La seva tenacitat en voler fer
les coses bé, la seva impaciència en fer-les
com més aviat millor, la seva intolerància amb
les coses mal fetes i, perquè no dir-ho, la virtut
de fer-se estimar.
Aquests dies, parlant d'en Jordi, hem arribat
a sentir expressions tan sentides com "…hauria fet moneda falsa per ell". Tots podríem ressaltar trets característics d’en Jordi. Personalment, quan hi penso, el que em ve al cap és
aquella cara de nen gran entremaliat, aquell
humor característic, aquella manera de fer
hipòtesis. En definitiva, en Jordi.
Quan se’n va un home bo sempre queda
aquell regust de no haver gaudit més de la seva
persona, de pensar que ha estat massa aviat,
de no haver pogut acomiadar-lo i acomiadar-se
com es mereixia. Davant d’una pèrdua, els sentiments sempre són els mateixos.
Sigui com sigui, no ens agradaria oblidar el
seu sentit de l’amistat, del compromís, de la
justícia, en definitiva, la seva essència. No ens
agradaria oblidar-ho. Ja ens ho diu en Miquel
Martí i Pol en el seu poema “Parlem de tu” en el
llibre d'Absències: "Parlarem de tu, però no pas
amb pena...I a poc a poc esdevindràs tant nostre que no caldrà que ni parlem de tu per recordar-te".
Que els vents et siguin favorables! Adéu, Jordi.
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Associació familiar
Coral Cants i Rialles
de Sant Julià de Vilatorta Repàs de l’activitat de la Coral durant
El 20 d’abril –diada de Pasqua Florida- vàrem
cantar la missa solemne a la parròquia de Sant
Julià. Al final de l’ofici ens afegírem amb les
Caramelles del Roser i la Coral infantil de
l’Escola de Música per cantar tots junts el Som
vilatortins i la Despedida Pasqual, com a cloenda de la diada de Pasqua.
L’endemà, dia 21 no poguérem fer el concert de l’Aplec a Puig-l’agulla, que organitza
l’Agrupació Sardanista, ja que per segon any
consecutiu la pluja ho va impedir.
El dia 15 de juny i amb motiu del XIX
Homenatge a la Vellesa, vàrem cantar la missa
celebrada a la parròquia de Sant Julià.
Encetada la tardor participàrem en la segona edició de la Fira d’Entitats que es va fer el
dia 27 de setembre.

El Nadal de la Coral
El dia 8 de desembre, dia de la Puríssima, cantarem la missa a la parròquia.
El dia 14 de desembre participarem en el
Concert de Nadal organitzat per l’Agrupació
Sardanista que es farà al Saló Catalunya.
El dia 25 cantarem la Missa de Nadal a la parròquia de Sant Julià.
I el diumenge dia 28 de desembre farem el
Concert de Nadal al Saló Catalunya.

La Grossa de Cap d’Any
Us recordem, que per segon any consecutiu
disposem de participacions de la Grossa de
Cap d’Any -la nostra-. Enguany ja podem jugar
només a tres números, ja que Loteria de
Catalunya ha augmentat el nombre de sèries
per cada número.

Us des it gem un Bon Nadal
i un millor 2015 amb s alut
i, com deien l’ any passat:
el dret a decidir el nost re futur
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PINTOR

FRANKFURT
SANT JULIÀ

Aplicació de tot tipus
de productes decoratius
visiteu

www.solapintors.com
659 13 43 29
93 888 71 35

Avinguda Sant Jordi, 19
Tel. 93 888 76 27
SANT JULIÀ DE VILATORTA

.Cornellas
Treballs de Paleta
Sant Julià de Vilatorta
669 86 57 86 - 93 888 70 50

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

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

esports

Laia Andreu, Rut Casas, Assumpta Codina, Toni de Josep, Jordi Alsina, Jordi Arboix,
Roger Puigbò i Ferran Latorre practiquen esports diversos però tenen un vincle en comú:
Sant Julià de Vilatorta. Són esportistes professionals i amateurs que participen en competicions de nivell o de molt alt nivell. Superen marques personals i rècords establerts. Avui els
dediquem aquestes pàgines

Els reptes dels esportistes vilatortins d’elit

Ferran Latorre, alpinisme
L’alpinista Ferran Latorre, actualment viu a Sant Julià de
Vilatorta. Als 14 anys els seus
pares el van fer soci del Centre
Excursionista de Catalunya on
es formà com alpinista i, especialment, com a destacat escalador en roca i en gel. Va fer
cims als Pirineus, als Alps i a
l'Himàlaia, on va escalar el
Shisha Pangma Central (8.008
metres) el 1992 a l'edat de 21
anys. Des de 1997 participa en
el programa de TVE Al filo de lo
imposible, amb expedicions a
Kirguizistan, Groenlàndia, les
illes Geòrgia del Sur, o la Terra
de la Reina Maud, a l'Antàrtida,
a més de l'Himàlaia i el Karakorum. També coronà el cim nord
del Gasherbrum IV (7.910
metres).
Juntament amb altres alpinistes com Sebastià Àlvaro,
Oriol Ribas, Manel de la Matta
Sastre o Nani Duró, ha estat cofundador de la Fundació Muntanyencs per l'Himàlaia, una

ONG per millorar les condicions
de vida de la gent que ajuda els
escaladors. Ha editat articles en
publicacions especialitzades
com Desnivel, Extrem, Vèrtex,
Vertical i en diaris com ara El
Mundo Deportivo, La Vanguardia i El 9 Nou.
Actualment en Ferran té per
objectiu el projecte CAT
14x8.000 que consisteix en fer
sense l’ajuda d’oxigen els 14
cims de més de 8.000 metres,
els més alts del món. De moment ja n'ha assolit onze, entre
els quals hi ha els deu vuit mils
principals: el Shisha Pangma
per la cara sud-oest (ruta britànica), l’Annapurna, el Broad
Peak, el Dhaulagiri, el Manaslu,
el Kangchenjunga, el Gasherbrum II, el Lhotse, el Cho Oyu i
un vuit mil secundari: el Shisha
Pangma Central, també per la
cara sud (ruta Loretan). El passat juliol va coronar el desè d’aquests catorze: el K2, la segona
muntanya més alta del món

(8.611 metres) considerada més
difícil –per cada quatre persones
que el coronen una perd la vida
intentant-ho-, segurament per
això és la muntanya amb la història més tràgica, més mítica i
més extraordinària de l’alpinisme. En Ferran és el quart català
que ho ha aconseguit. Seguint
amb aquest objectiu, aquesta
tardor va intentar pujar el Makalu
sense èxit.
Latorre té previst completar
el repte del projecte CAT
14x8.000 l’any 2016. En aquesta
cursa vertical per convertir-se en
el primer català que fa el cim de
les catorze muntanyes més altes
del món també hi ha l’Òscar
Cadiach, el primer català que
l’any 1985 juntament amb
Antoni Sors i Carles Vallès va
assolir el cim de l'Everest. A
Cadiach només li falta un cim
per aconseguir-ho.
L'alpinisme català està a
prop de fer història, de tocar el
cel d'aquest esport.
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Jordi Arboix, ràids hípics

Jordi Alsina, atletisme

El vilatortí Jordi Arboix es dedica a fer raids, una
de les disciplines eqüestres més dures, ja que es
tracta de curses de llarga distància (d’entre 80 i
160 km en un sol dia, dividits en vàries fases amb
exigents controls veterinaris entre cada fase, així
com al finalitzar la prova, per comprovar el bon
estat dels cavalls i prevenir lesions i esgotaments). Les proves principals, com campionats
nacionals i internacionals, es disputen sempre
sobre la distància clàssica de 100 milles que corresponen als 160 km, com va ser aquest any als
voltants de la ciutat normanda de Startilly.
El juliol d’aquest any va guanyar el CEI2 francès d'Aumont Aubrac i l’agost va tornar a posar
en relleu tot el seu potencial proclamant-se
Campió del Món amb l’equip que formen juntament amb Jaume Puntí i Javier Cervera.

El vilatortí Jordi Alsina (Club Atlètic Vic) ha aconseguit grans èxits com a atleta d’elit. El 2010 va
ser medalla de bronze d’heptatló al Campionat de
Catalunya. En aquest mateix campionat dels anys
2011-12 va ser tercer en decatló; El 2012-13 va
ser segon d’heptatló; El 2013-14 segon d’heptatló. En Jordi Alsina ha participat, des de l’any
2001, en més de 28 campionats, dels quals ha fet
podi en setze ocasions.
El mes d’octubre passat va guanyar el 72è trofeu Ricardo Àlvarez que es va celebrar al Club
Atlètic Vic.

Rut Casas, escalada
Toni de Josep i Assumpta Codina,
balls de saló
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Toni de Josep va nèixer a Navàs i viu actualment
a Sant Julià de Vilatorta. La seva parella artística
és Assumpta Codina. Tenen el títol de sots-campions de Catalunya en la categoria Sènior 3, i cinquens en el campionat estatal.
El gener d’aquest any es van classificar en cinquena posició al campionat de Catalunya Sènior
3 Standard celebrat a Santa Maria de Palautordera i en la 9a posició en el campionat d’Espanya en categoria Sènior Standar. A Stuttgar van
quedar en el 90è lloc en una competició on hi
havia més de tres-cents parelles de tot el món. El
dia 28 de setembre participaren en el Campionat
de Catalunya on van quedar en cinquena posició.

Rut Casas és una promesa de l'escalada catalana. Va començar quan només tenia cinc anys al
rocòdrom de Manlleu on encara s’hi entrena de la
mà d’Oriol Marbé tres dies a la setmana, dues
hores diàries. A nivell de Catalunya va començar
a competir el 2009, quedant tercera de la copa de
dificultat en categoria infantil, i fa dos anys que
competeix a nivell de la Federació espanyola, on
l’any passat va quedar tercera en el campionat i
quarta en la copa.
Enguany ha quedat segona en la copa
d’Espanya i el mes d’octubre passat -amb només
tretze anys- la vilatortina es va proclamar campiona
d’Espanya d’escalada juvenil, en la categoria sub16, en una disputadíssima prova que va tenir per
escenari les instal·lacions Climbat-la Foixarda, de
Barcelona. La Rut competia amb rivals que eren
dos anys més grans que ella.
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Roger Puigbò,
atletisme en cadira de rodes

Laia Andreu,
curses de muntanya

Lesionat medul·lar D5-D6, a conseqüència d'un
accident en bicicleta a l'estiu de 1992, es va iniciar
en la pràctica de l'atletisme en cadira de rodes
l'any 1993. Per la seva lesió, paraplègia sense funció de tronc, està classificat com T53. La seva primera participació en una competició oficial va ser
el 28 de novembre d'aquell any, en la 70a Cursa
Jean Bouin, Campionat d'Espanya de Cross en
cadira de rodes. D'aleshores ençà participa en una
trentena de proves a l'any, tant de pista com de
fons en carretera. Els 800 metres són l’especialitat
d’aquest esportista vilatortí, que també disputa les
proves de 1.500, 5.000 i la marató. El 2011 es va
penjar la medalla de plata al Mundial de Nova
Zelanda. L’any següent, arribava als Jocs
Paralímpics de Londres amb grans expectatives,
però una infecció el va deixar fora de combat. El
Comitè Paralímpic Espanyol li va retirar les
beques, però malgrat els impediments ha continuat practicant l’esport que més li agrada.
El febrer d’aquest any va entrar en segon lloc
a la mitja marató de Granollers. També va ser
segon a la 30a Marató Ciutat de Sevilla. El març
va ser 4rt a la 24a Mitja Marató de Lisboa. L’abril
va ser 6è a la 30a Marató de Paris i 13è a la
Marató de Londres. El juny va guanyar la carrera
Liberty de Madrid. I el juny va quedar en 1r lloc al
Campionat d'Espanya. A l’agost va ser medalla
de plata en els 800 metres del Campionat
d’Europa Swansea (Walles.)

La Laia Andreu viu a Vilalleons, és mestra de plàstica en una escola i el seu hobby és córrer. La
docència li permet entrenar entre una i dues hores
diàries i disposar dels caps de setmana per competir. La Laia ve del món de l'atletisme, tant de
pista com de cross. Va començar en pista amb tot
just catorze anys i després va practicar la modalitat del camp a través. Amb vint-i-nou anys es
comença a interessar per les curses de muntanya.
Tot i que sempre havia corregut d’una manera
amateur, el descobriment d’aquesta especialitat li
provocà tal motivació que es proposà competir en
curses de nivell. Des d’aleshores, la Laia no ha
parat d’aconseguir grans èxits i, actualment, és
campiona tant de Catalunya com d’Espanya i és
novena del rànquing general de la Copa del Món
de Curses de Muntanya.
El maig d’aquest any la Laia no va tenir rival a
l'hora de revalidar la victòria a la Cursa de Sant
Amand, a Ripoll, i es va proclamar campiona de
Catalunya de Curses de Muntanya. El juny, a
Isaba (Navarra) es proclamà campiona d'Espanya
de curses de muntanya, aconseguint el rècord de
la Camille Extrem.
L’agost guanya per quarta vegada la mítica
cursa del Canigó; el setembre la Marató de
Muntanya de Berga; a l’octubre la Corriols de
Berga -la primera Marató de Muntanya de
Catalunya- i el novembre s’endugué la Marató del
Montseny.

Els clubs de
futbol sala
i bàsquet de
Manlleu juguen
temporalment
al pavelló
de Sant Julià

El pavelló d’esports de Manlleu es va veure mot afectat per l’intens aiguat
que va caure a la comarca el 5 de setembre passat, deixant la pista completament inservible. Des d’aleshores, i fins que no s’hagin reparat els desperfectes i estigui en condicions, els clubs de bàsquet i futbol sala d’aquest
municipi juguen al pavelló municipal d’esports de Sant Julià de Vilatorta, a
sol·licitud de l’Ajuntament de Manlleu.
Els equips manlleuencs juguen a Sant Julià els caps de setmana que no hi
ha activitat en el nostre pavelló. A banda de la col·laboració i solidaritat entre
ambdós ajuntaments, el pavelló compta amb més activitat els caps de setmana, alhora que es pot gaudir d’uns partits de futbol sala i bàsquet de gran
nivell competitiu.

67

68

esports

Club de Patinatge Artístic
Un any més, el Club de Patinatge Artístic de Sant Julià
de Vilatorta ha obert les portes durant el mes de setembre per convidar a tots
aquells nens i nenes que volguessin venir a provar el patinatge al nostre poble. La
quarta temporada (2014-15)
va començar el dia 18 de
setembre al pavelló municipal, mantenint els dos grups
de patinadors/es (grans i petites) l’entrenadora Judit Batriu i amb la col·laboració de
la Irene Vilaró i la Mireia García, que continuen la seva
tasca des d’anys anteriors. El
nostre Club en els darrers
anys ha tingut un notable
creixement i, actualment
compta amb quaranta patinadors/es.
Aquest nou curs, s’han
introduït novetats relacionades amb el patinatge artístic
per les patinadores més
grans: la modalitat “Show” i la
modalitat “Dansa”. El “Show”
és una modalitat relativament
recent i molt generalitzada al
nostre país. Consisteix en l'elaboració d'un ball conjunt, el
qual ha de tenir una idea i
aquesta ha de ser representada a la pista per tots els patinadors que hi participen. I la
Dansa, on l'objectiu és treballar la interpretació, la coordinació, l’elasticitat, i l'equilibri, per tal d’ajudar a millorar
en tots els aspectes del patinatge artístic. Aquestes dues
modalitats són realitzades per
la Gemma Font, una nova
incorporació d’aquest any
com a formadora en el nostre
Club. A part d’aquestes modalitats, les patinadores grans
continuen fent la modalitat
individual.
Per altra banda, per a les
més grandetes i amb un nivell
més avançat, aquest nou curs
combinem dins els entrena-

ments la modalitat de lliure
(nivell iniciació) i la modalitat
de "show”.
I per als patinadors/es més
petits, els oferim la modalitat
lliure/ individual (nivell base)
adaptada a la seva edat i, per
tant, combinant l’aprenentatge base amb jocs. Aquets,
també tenen l'opció d'introduir-se a la dansa.
El passat 12 de juliol, dins
els actes de la Festa Major de
Sant Julià, es va dur a terme
el Tercer Festival de Patinatge
amb un alt èxit de participació. Volem tornar a agrair a
l’Ajuntament, el suport i l’ajuda per mantenir-nos un any
més la pista dos dies a la setmana per poder entrenar els
dos grups. Som conscients
del gran esforç, ja que hi ha
moltes entitats arrelades al
poble que fa més temps que
usen les instal·lacions del
pavelló.

Un any més el nostre club
va participar a la Fira d’Entitats de Sant Julià de Vilatorta
que va tenir lloc el dia 27 de
setembre al nostre poble, juntament amb altres entitats,
que es volen fer conèixer i
difondre les seves activitats.
Finalment, hem de comentar-vos que ens podeu trobar
cada dijous (17.15h-19h) i
divendres (17.15h-19.15h) al
pavelló. Us animem que vingueu a provar-ho tots els que
estigueu interessats!
Per altra banda, també ens
podeu trobar en el nou blog,
on hi ha tota la informació
relacionada amb els esdeveniments i activitats del club:
http://cpasantjuliadevilatorta.webnode.cat/sobre-nosaltres/
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Actualitat Club Ciclista Calma

Des del darrer Vilatorta el Club ha portat a terme diverses activitats que expliquem a continuació

Gimcana i BTT popular
de la Festa Major

I Open Inverse BTT
de la tardor

El dia 24 de juliol i dintre dels
actes programats de la Festa
Major, el CALMA va preparar
una gimcana pels més petits
que comencen a anar en bicicleta: Uns quants obstacles
que posaven a prova les habilitats que ja comencen a tenir.
També es va fer una Marxa
en BTT, assequible per tothom. La participació va ser
bastant més gran que en
anys anteriors. En principi hi
havia previst un únic traçat,
però a causa que els participants es van agrupar en dos
grups, al final es van fer dos
recorreguts de diferent llargada i nivell. Al parc els esperava un petit refrigeri per calmar
la set, recuperar forces i
comentar entre tots com
havia anat la sortida.

El passat dia 19 d'octubre es
va realitzar a Sant Julià la cursa de competició BTT puntuable per l'Open Inverse que
organitza la Federació Catalana de Ciclisme. La cursa es
va desenvolupar sense incidents i amb la màxima esportivitat. L'únic problema va ser
que algú va canviar els senyals
que marcaven el recorregut en
algun indret, provocant que
els ciclistes es desviessin per
on no devien, fet que va fer
perdre temps a alguns.
Aquesta és una competició
que s’ha posat en marxa
aquest any i el fet de ser puntuable va fer que la major part
de participants tinguessin un
nivell alt, tant físic com de
domini de la bicicleta de muntanya.

Llicències temporada 2015
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Com cada any per aquestes dates, el club inicia la gestió de les
llicències de la Federació de Ciclisme. Es pot fer de ma-nera àgil
des de la web del club fent el pagament amb targeta. Les llicències les entreguem en mà o bé per correu. El termini és fins el 30
de gener.

Sortida Social del Club
Un any més s'ha fet la Sortida
Social del Calma que ens va
portat a Vilanova de Sau per
disfrutar d'una bona estona
entre els companys de la bicicleta. Al final vam arribar als
41, llàstima que a última hora
alguns no van poder venir, ja
que hauríem superat els assistents d'anys anteriors.
Tot i ser al mes de novembre, el temps ens va acompanyar i fresquet, però amb un
bon sol, de manera que tant
els que van fer el recorregut
per carretera com per muntanya van gaudir d’un dia esplèndid.
Tots els participants en la
sortida van rebre un buff que
els anirà bé per les sortides
d'aquest hivern.

IV Gran premi ciutat de
Vic de Ciclocrós
El diumenge 16 de novembre
es va celebrar aquest ciclocrós
organitzat pel Club Ciclista
Calma, junt amb la UVIC i el CX
Osona, a la zona esportiva de
Vic. Aquesta modalitat ciclista
no està gaire estesa, però sí
que té uns corredors que en
són incondicionals i a Sant
Julià en tenim alguns. El nombre de participants de totes les
categories va arribar als 164
corredors.
Les curses van ser molt
interessants, principalment en
la categoria Master 40 en la
qual dos vilatortins van quedar
segon i tercer. En Lluís Serra es
va col·locar en segona posició
molt aviat i la va mantenir fins
al final. En Jordi Godayol va
disputar una dura lluita amb en
Marc Ortega per aconseguir la
tercera plaça. Va fer una carrera molt intel·ligent mantenint la
roda durant tota la cursa i va
saber aprofitar l’últim revolt per
entrar per l’interior i aconseguir
un avantatge que li va assegurar la tercera plaça. Cal destacar la participació de l’Arnau
Gilabert que va ser segon de la

Revisió Mèdica
El club ha gestionat amb la
Policlínica Bages la possibilitat
de fer una revisió mèdica a
tots els socis del club i esportistes que estiguin interessats.
La novetat és que una unitat
mòbil es desplaçarà a Sant
Julià el dia 20 de desembre.
Visita: www.cccalma.cat
o bé segueix-nos al
www.facebook.com/clubciclistacalma

Taller de música
en família
Música cantada amb el cor,
música tradicional, primera sensibilització musical, potenciació
del vincle afectiu entre l'infant i
els pares.
Taller de 10 sessions de
pares i/o mares amb els seus
fills, durant els mesos de març i
abril de 2015, a Sant Julià de
Vilatorta.
a) De 4 a 16 mesos
b) De 16 a 24 mesos
Eli Pujol. Pianista, pedagoga i musicoterapeuta.
Formada en Earlychilhood
Music pel Gordon Institut of
Music Learning, USA. Mestra
de l'Aula de Música de Sant
Julià de Vilatorta.
Més informació: Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta.
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seva categoria i la participació
d’en Quim Codinachs en la de
prebenjamí.
Els guanyadors, Pere Joan
Roig, en Master 40, i en Josep
Betalu, en Elite, van fer dues
carreres excel·lents i van demostrar la seva categoria i el
bon estat de forma.
També vam comptar amb la
presència del corredor professional Joaquim Rodríguez, àlies el Purito que va estar parlant i fent-se fotos amb la gent

El cant coral:
un treball en equip

Sovint els nens que volen fer música s’imaginen tocant un
instrument, essent grans pianistes, grans violinistes o grans
guitarristes, compondre les seves cançons, cantar-les i gravar
un disc. Imagina’t.
Quan arriben a l’escola es troben, a part de l’instrument ,
que han de fer llenguatge musical i cant coral. El llenguatge
musical no els sona estrany ja que entenen que han de saber
llegir una partitura però i el sentit del cant coral?
Aquest article pretén reconèixer el valor del cant coral i la
gran labor educativa que es realitza des de les classes de
cant coral de l’escola de música. El cant coral, a banda de ser
un eix fonamental en la formació musical com dèiem, és un
excel·lent mitjà d’expressió col·lectiva, molt important en la
formació personal i social dels infants.
El cant coral té unes qualitats i unes aptituds pròpies que
promouen l’adquisició de molts hàbits als nens i els fa més
competents, no només en el terreny de la música. El cant
coral és treball en equip, i aquest és eficaç i integrador ja que
requereix una exigència cap a les normes i les actituds entre
els nens i els responsables. Ajuda a compartir emocions i a
aportar idees noves, requereix interès i esforç, doncs el temps
de cada cantaire queda a disposició del grup. I tot perquè el
resultat sigui una cançó, que interpretada per un grup de cant
coral, pren un vigor i una puixança realment extraordinàries.
A més del treball personal i social, també hi ha el corporal
ja que s’estimula l’observació del funcionament del propi cos,
la postura, la respiració. El control respiratori és important per
cantar, però també per tocar qualsevol instrument sigui o no
de vent. L’instrument es toca amb el cos i la respiració és la
seva ànima.
Per altra banda, per poder afinar i interpretar una partitura
s'ha de cantar molt. Per aquest motiu quan fan llenguatge
musical també han de cantar les notes, no només llegir el
ritme i dir quina nota és i quan fan cant coral integren els
coneixements del llenguatge musical fent que els tres eixos
vertebrin la formació musical global.
El cant coral és una activitat que educa als cantaires infantils en l’adquisició de les bases musicals integrant l’abstracció del llenguatge musical amb el cos i en la direcció de ferlos ciutadans més aptes per al món, doncs inculca respecte
cap a la pròpia feina i la dels altres, responsabilitat cap al treball individual per un resultat conjunt, tolerància cap a l’esforç
dels demés, entre moltes d’altres virtuts.
Escola de música
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C. Jesús, 8
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Llar d’infants
Patuleia
A la Patuleia, arran de les visites a altres llars d’infants i la
posterior reflexió envers els
materials i els elements de joc
dels més petits de l’escola,
neix la idea de canviar i de fer
possible altres maneres de fer,
amb l’únic objectiu de millorar
el procés d’ensenyança i aprenentatge dels més petits.
És per això que aquest trimestre us volem parlar dels
canvis que hi ha hagut a la
Llar d’Infants Patuleia. Sabent
que el joc és el mitjà per excel·lència per aprendre durant
tota l’etapa d’educació infantil, vam trobar important preguntar-nos si els materials i el
mobiliari que oferíem eren els
adequats. Vam trobar necessari prioritzar l’ús de material
natural i quotidià en totes les
activitats que es poguessin
desenvolupar dia a dia a l’escola, ja que creiem que
aquest material és qualitativament molt ric perquè transmet
als nens sensacions i percepcions que capten a través de
tots els sentits (olor, color,
tacte, pes...). Són elements
que tenen una vida i energia
pròpia i, a partir d’aquests elements, els nens i les nenes
van descobrint i coneixent el
seu entorn més proper.
És per això que s’ha optat
per utilitzar tant material de
fusta com material quotidià,
des de tarimes realitzades
amb “palets” dins l’aula per
potenciar la psicomotricitat
com peces de fusta de diferents formes i mides per jugar
a les construccions, taps de
suro, anelles, retalls de roba,
estris de fusta, elements que
podem trobar a la natura, llanes i cordills, etc. També s’ha
tingut en consideració utilitzar

un mobiliari més “casolà” a les
aules, podem trobar el racó tou
amb un llençol i coixins, cortines, sofà, tot amb l’únic objectiu d’oferir un espai càlid i acollidor per a l’infant. Un altre
espai que hem tingut en compte de millorar és el pati de l’escola, on la idea principal és
oferir menys plàstic i més
material natural, és per això
que ara podem trobar nens i
nenes enfilant-se per troncs de
diferents alçades, altres realitzant torres amb troncs circu-

lars de diferents mides, altres
asseguts a un tronc que els fa
de banc, alguns empenyent
rodes tot mirant com es desplacen d’un lloc a un altre, com
alguns altres saltant i ballant a
les tarimes de fusta, etc. Tot i
això, el pati de l’escola encara
necessita una mica més de
canvis, és per això que aquest
curs hem proposat a les famílies que ens ajudin a dissenyar
i a construir el nou pati de la
Patuleia, fent que neixi el dia
de “Pares en acció”.
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Escola Bellpuig
Fem teatre
A l’escola creiem en la importància de fer teatre i és per això
que és un dels tallers que es
porten a terme en tots els cicles
de l’escola.
Estem profundament convençuts que fer teatre és un
bon mitjà per treballar les capacitats comunicatives.
Els infants poden expressar
sentiments, sensacions, expressions... d’una manera lúdica.
També permet vèncer les dificultats que poden arribar a tenir per
a posar-se davant d’un públic.
Els nens aprenen a treballar
en equip, de manera cooperativa, s’adonen de la importància
que té cada individu per portar
a terme l’obra endavant.
Aquest és un valor molt
important que cada vegada
demana més la nostra societat
actual.
En el taller, els alumnes d’Educació Infantil comencen
escoltant un conte narrat per la
mestra i el modifiquen per tal
que s’adapti al que els agradaria i que permeti tenir algun personatge a cadascú d’ells. Un
cop fet això, es preparen les
disfresses, preparen “l’atrezzo”,
els escenaris, assagen,… Tot
això ho porten a terme conjuntament i, finalment, fan la representació davant dels seus companys.
A Cicle Inicial fan representacions de contes tradicionals
fent èmfasi en les emocions
dels personatges, assagen els
diàlegs i tots preparen les disfresses, “l’atrezzo”, els escenaris i fan la representació davant
dels alumnes d’Educació Infantil.
Els alumnes de Cicle Mitjà
també fan teatre. Aquests es
preparen els textos ells mateixos. Primer fan el text individualment, el llegeixen, trien la part
que més els ha agradat de
cada text i en fan un entre tots,
aquesta vegada en castellà.

Com els petits, preparen les disfresses, els escenaris, l’atrezzo,
els moviments, el to de veu…
per tal que la representació surti
d’allò més bé. Aquestes obres
les representen davant els
alumnes de 1r i 2n perquè
aquets treballin la comprensió
en castellà.
Els alumnes de Cicle
Superior ho fan encara una
mica més difícil. Preparen les
obres en anglès. Així doncs, treballen expressions, frases fetes…, però d’una llengua estran-

gera, amb la qual s’hi han d’anar
familiaritzant cada vegada més.
Ho fan d’aquesta manera més
lúdica i amb un clar objectiu, ja
que ho han de representar davant
d’un públic, així s’hi esforcen més
i és més significatiu.
Així doncs, continuarem treballant per tal que les capacitats
infantils de jugar, imaginar situacions, representar-les, inventar
personatges… no es perdin i
continuïn presents al llarg de
l’escolarització dels nostres
infants.

Hem iniciat un nou curs i gairebé ja estem a les acaballes del
primer trimestre.
Des de l’AMPA del Bellpuig
hem engegat amb empenta,
amb noves incorporacions i
noves idees. Esperem poder
portar a terme un bon grapat
d’iniciatives, entre les quals un
projecte que ens esperona molt:
el Projecte Pati. En properes
edicions, us n’anirem informant.
El curs es va iniciar amb normalitat el dia 15 de setembre i el
24 l’AMPA va fer la seva habitual Assemblea General, convidant tots els pares i les mares
de l’escola per explicar-los les
nostres tasques i exposar l’estat de comptes. Un cop presentats aquests comptes foren
aprovats per unanimitat. L’any
passat l’AMPA va posar dues
pantalles digitals noves a dues
aules que encara no en disposaven. Aquest any intentarem
tornar a fer un bona colla de trobades i festes per poder fer
calaix, de nou, i invertir-los a la
nostra escola.
De moment, i com és habitual,
des de l’1 d’octubre passat, a la
nostra escola es poden fer una
colla d’activitats extraescolars:
anglès, robòtica, manualitats,
gimnàs,... Amb aquestes activitats intentem donar un servei,
post-escola, perquè els nens
aprenguin i gaudeixin de les
extraescolars, i els pares tinguem la tranquil·litat de saber que
els nostres fills continuen essent
a l’escola.
Els dies passen molt ràpid i
de seguida vàrem arribar a finals
d’octubre. El dia 31, com sempre, l’escola va celebrar la castanyada. Balls, cançons, mandarines i castanyes. Una bona
colla de mares i pares col·laboradors i membres de la junta de
l’AMPA vàrem ser, ben d’hora a
la tarda, a torrar castanyes perquè tots els nens i nenes, i
també l’equip de mestres,
poguessin menjar castanyes

espai escoles

AMPA Bellpuig

ben torrades. De nou...un èxit!
Arribats ja al novembre, ens
vàrem tornar a trobar per celebrar
la festa de la tardor. Una caminadeta pels entorns del nostre
poble, ens van permetre gaudir
d’un dia en família fent una mica
d’exercici. La caminada va estar
plena de sorpreses i pistes fins a
la tornada a l’escola. La festa la
vàrem acabar al pati de l’escola,
recuperant les forces perdudes
amb un bon piscolabis.

Encara ens queden tasques
per fer. Aquest 14 de desembre,
des de l’AMPA del Bellpuig junt
amb l’AMPA de la Patuleia, hem
decidit proposar un dia solidari
per La Marató de TV3, aquest
any destinada a les malalties del
cor. Hi haurà activitats de tot
tipus, amb un preu molt solidari.
Tots els diners que es recullin
aniran íntegrament destinats a
aquesta Fundació. Us hi esperem a tots!

Fem volar estels
Els alumnes de l’escola Bellpuig vam participar en la proposta
“Fem volar estels” que va organitzar el Departament d’Ensenyament, el 10 de desembre. Va ser un enlairament simultani d’estels elaborats pels propis alumnes, coincidint amb la celebració
del dia mundial dels Drets Humans. Els estels portaven missatges relacionats amb la Pau i els Drets Humans.
75
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Col·legi El Roser
La Festa Major d’El
Roser i la Festa dels
avis i àvies
El dia 10 d’ octubre, nens i
nenes i nois i noies de l’escola
van celebrar la diada d’El
Roser i la festa dels avis i de
les àvies.
A la Llar d’Infants, al llarg
del matí van gaudir de la companyia del “Padrí Ramon” de
la Berta Illamola, qui els va
explicar amb molt d’ entusiasme una bonica versió del tradicional conte que ja coneixem tots de “La Rateta Presumida”. Gesticulant, fent servir titelles i dibuixos, el Sr.
Ramon els va fer passar una
estona molt agradable i divertida.
Va estar un matí diferent,
un matí distret i aprofitant la
festa major de l’escola, tots
plegats van acabar assaborint
una suculenta xocolata desfeta. Moltes gràcies padrí Ramon, a reveure!
Els alumnes d’Educació
Primària i Secundària també
van celebrar-ho. Com ja és
habitual, van iniciar la jornada
amb una ofrena floral a la
Mare de Déu del Roser. A l’hora del pati van fer la xocolatada i, tot seguit, van ballar al so
de la música balls típics de
les festes majors dels pobles.
A la tarda, com cada any,
vam voler donar protagonisme
als avis i a les àvies dels nostres alumnes perquè “avis i
àvies influeixen en els néts
mitjançant diversos processos
d'acompanyament. Comparteixen amb ells diversos tipus
d’activitats, són recursos vius,
plens d’afecte i a la vegada
instrumentals i simbòlics. Fan
de “cangurs” i de companys
de joc, llegeixen amb ells, són
narradors de contes i històries, els transmeten l’experiència i la prudència, així com

les tradicions i els valors familiars i socials. Sovint són confidents i models de comportament. La imatge de l'àvia confident transcendeix les relacions personals per arribar a la
tendresa i a la confiança, tan
necessària en el món actual.
Els avis aporten en l'educació
dels néts aquelles dosis de
confiança i seguretat que, barrejades amb l'afecte, són pilars
bàsics del procés de créixer
sanament.
L’acte va començar a la

capella del col·legi amb un
concert de cant coral per part
dels alumnes del centre que,
dirigits pel Josep Serdà i
l’Agnès Verdaguer (professors
de Música de l’escola), van
interpretar cançons com “La
granja d’en Jepet”, “Cada dia
surt el sol”, “Sobre els cims”...
per acabar amb “Els Goigs a la
Mare de Déu del Roser”. Vam
comptar també amb la participació d’una ex-alumna, la
Núria Güell, a qui des d’aquí
volem donar les gràcies.
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Posteriorment, el Patronat va
voler obsequiar els avis i les àvies
més joves i els de més edat amb
un bastó i un foulard. Enguany els
guardonats van estar: Toni de
Josep i Tello, nascut l’any 1956 i
l’Assumpta Codina i Viñas, nascuda eal 1962 (avis de l’Arlet
Ramoneda de Josep de P3). En
Josep Mayans i Rojas, nascut el
1927 avi de la Queralt, de la
Gal.la i de l’Abril Boixaderes Mayans de P4, 3r i 4t d’Educació
Primària respectivament i la Teresa Vila i Alier, nascuda al 1926,
àvia d’ en Marc Casals i Ginebra
de 6è d’E. Primària. Com a cloenda de l’acte, al pati de vidre de
l’escola es va obsequiar a tots els
avis i les àvies amb un berenar de
germanor. Fins l’any que ve!

Agraïment a l’Ajuntament
de Sant Julià
Volem agrair a l’ Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta l’ emplaçament d’un parc Infantil, per les
famílies del poble, davant la
nostra escola. Tenint en compte
“la proximitat” demanem als
nostres alumnes, a les famílies i
a totes aquelles persones que
l’utilitzin, que tinguin cura de
conservar-lo i mantenir-lo en les
millors condicions. Tant de bo
sigui així!

Els alumnes de 3r d’ESO elaboren l’Agenda 21 de Sant Julià
Els alumnes de 3r d’ESO, durant bona part del
primer trimestre, han realitzat un treball
col·lectiu d’anàlisi de la realitat mediambiental
de la nostra població. En concret, han redactat un informe amb les necessitats que han
pogut constatar després d’una tasca prèvia
d’obtenció d’informació mitjançant diverses
fonts: hem fet entrevistes al regidor de Medi
Ambient i als professionals de diversos establiments comercials; han processat els resultats d’una enquesta elaborada a partir d’una
mostra de 150 persones del poble; i, també,
han realitzat estudis de camp, a més de documentar-se convenientment abans. A més, en
aquest document hi figuren propostes de
bones pràctiques en diferents àmbits d’ d’actuació: gestió de residus, estalvi i eficiència

energètica, aprofitament i usos de l’aigua,
mobilitat, us de paper reciclat, conscienciació,...
La finalitat de tot plegat és fer viure de
manera pràctica la sostenibilitat: pensar globalment, actuar localment. Entenem que no
és suficient el coneixement dels problemes
que ens afecten en el dia a dia, sino som
capaços d’interactuar-hi i de comprometre’ns en la seva solució. A la vegada, una de
les aportacions més importants haurà estat
a nivell metodològic, tant per haver experimentat directament l’obtenció i processament de la informació, com pel treball en
equip, de manera pautada, i amb el repte de
reflexionar i proposar solucions possibles a
problemes reals.
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La cavalcada

El dispensari

‹‹Mmmm... Sempre m’ha agradat romancejar al
llit quan em desperto al matí. Penso que és un
dels petits plaers quotidians que ens fa la vida
una mica més suportable. Parar el despertador
i ser conscient que encara disposes de cinc
minuts per no fer res... Quan et trobes en aquell
punt en què has de decidir si obres els ulls a la
claror que s’escola per les escletxes de la persiana i traça línies de fuga a la paret o els mantens tancats, allunyat del món. ››
‹‹Oooh, quin mal de cap! Vaja clau que porto
al cap... Però m’ho vaig passar prou bé, ahir.
Una mica de música, gent, cervesa,... M’estic
fent gran, cada dia està més clar. Quatre cervesetes i gairebé no recordo ni com vaig arribar a
casa. Bé, de mica en mica. Ah! Ah! Ah!... Tan
fotut estic que no puc ni obrir els ulls! A veure
si les lleganyes me’ls han ben enganxat! Va noi,
que és per avui!››
‹‹No puc! Em pesen les parpelles. Ufff. Quin
pes. És com si tingués esparadrap als ulls... No
puc. No puc! Va, vaaa! Amunt! ....Ufff, no hi ha
manera! És com si estiguessin cosides. No sé
què passa! No puc!...››
‹‹M’estic posant nerviós, molt nerviós. A
veure, Joan, tranquil. Respira fons. Tot està bé,
pots pensar, els ulls bé funcionen, percebo la
claror. No passa res. És un somni i prou...
Relaxa’t, relaxa’t...››
‹ ‹No! No puc obrir els ulls! No puc! No és cap
somni. No els puc obrir! Ajuda! Necessito
ajuda, si us plau! Deixa’m cridar algú...
Blanca?... La veu... No pot ser! No puc parlar!
No puc ni obrir la boca! Què passa! Què m’està passant! ››
Bum-bum, bum-bum, bum-bum.
‹‹Només sento els batecs del cor.
Accelerats, tan accelerats que acabarà esclatant. Aquesta sensació... com de camisa de
força. Em sento... com si estigués en un capoll
de seda. Aïllat, sol, incapaç de res! Tinc
fred...Estic suant... No entenc res! Què m’ha
passat! No em puc moure, no em respon el
cos! Oh Déu, què ha passat! Necessito ajuda! ››
‹‹Oooh! Aquesta pressió al cap, aquesta
punxada, com si se’m recargolés el cervell...
No és d’ahir. No pot ser. Aquest pes als ulls, al
cos, com si estigués lligat... No pot ser d’ahir!
Què ha passat! Necessito algú! ››
‹‹Un accident!. Vaig tenir un accident. Em
devien atropellar i sóc a l’hospital... Però no
sento cap mal i estic ben conscient. No puc
estar sedat! No podria pensar! Estic en coma!
Ningú sap el que passa amb les persones que
estan en coma. Ningú pot dir...››
-Joan, Joan... Desperta. Desperta! Que ja
són les quatre i hem de portar els nens a la
cavalcada.
Joan Anton Mencos

M’havien donat hora a dos quarts de nou però a les
vuit jo ja era allà aparcant el cotxe en l’ample descampat, sense presses. Abans de baixar, vaig recollir el diari que acabava de comprar per si m’havia
d’esperar gaire més de l’hora prevista. La boira era
tan baixa que feia caminar amb el cap cot i l’olor
d’aire humit es ficava pel nas refredant-me un encara no prou despert cervell. Arronsat com no podia
ser d’una altra manera, trencava amb les sabates
l’herba glaçada del petit sender que duia a l’entrada
del dispensari. En obrir la porta una agradable alenada d’aire calent em va reconfortar fins al punt d’atrevir-me a treure’m la jaqueta malgrat tenir unes dècimes de febre. La sala era buida, tot i així em va sortir un bon dia espontani fruit, potser, d’una educació
en un col·legi de “pago”. Per sorpresa meva una veu
rera el taulell em va tornar el bon dia, no vaig veureli la cara perquè el taulell era més alt.
Em vaig asseure a la primera fila disposat a obrir
el diari quan mirant de reüll cap a la porta vaig veure
les meves passes marcades al terra, bé, només les
petjades d’un peu eren marcades, les del peu dret
concretament fent un camí cap on era assegut.
Merda! Era merda! La meva mirada es va dirigir llavors cap el meu peu dret, crec que puc definir la
sensació que tenia com a pànic, pànic de trobar-me
el que ja sabia que em trobaria. Era pitjor, pujava
pels costats de la sabata superant l’alçada de la
sola.
Era greu, crec que era greu. Ara que hi penso
se’m posa la pell de gallina. No sabia què fer assegut en aquella primera fila mirant aquell camí de
merda que venia cap a mi. Amb decisió em vaig
aixecar i fent saltirons amb el peu dret a l’aire aconsseguí sortir fora sense fer aixecar el cap a la veu de
darrera el taulell. Un cop fora els meus ulls només
buscaven un bon lloc amb l’herba alta per tal de
netejar la sabata. Un bassal on vaig poder sucar la
sabata em va ajudar a fer net i després de fregar-la
contra unes bardisses em mirava la sabata i, a part
de molla, em semblava prou correcta per tornar a
entrar, però què havia de fer quan entrés? Havia deixat el diari damunt unes “Lecturas” caducades just
al costat d’on m’havia assegut una estona abans. La
història que jo em feia al cap era entrar, recollir el
diari vigilant de no tornar a trepitjar les meves antigues passes i seure a la tercera fila com si res. Va ser
fàcil, la veu de darrera el taulell em va tornar el bon
dia i, com si res, vaig fer el que havia pensat, neguitós, però, per quan entrés algú i veiés el pastís i li
digués a la veu i jo que era l’única persona a la sala
d’espera...
Això d’aquí terra? Ah... sí, ja ho he vist quan he
entrat, de fet acabo d’arribar i no he gosat dir res, deu
ser d’algú que ha vingut abans i ha tornat a marxar.
Amagant el peu amb l’altre al damunt, mentia
com un puta.
Jordi Campos i Curbí

27, 28 i 29
de desembre
Pavelló municipal
Horari:
Matí de 10 a 1
Tarda de 4 a 2/4 de 8
Preu de l’entrada: 3€
Abonament pels tres
dies: 6 €

humor

IX SALÓ
DE NADAL

(gratuït pels
acompanyants adults)

LA FLETXA BLAVA
ACTUACIÓ INFANTIL

Nadales i cançons
populars interpretàdes
de manera particular
Pavelló Municipal
Dissabte 27
de desembre
A les 5 de la tarda
-entrada lliureActuació oberta
a tots els públics
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A Sant Julià de Vilatorta
es gaudeix de l’energia
que millor s’adapta a tu

Carrer de Núria, 12 Tel. 93 888 77 51
SANT JULIÀ DE VILATORTA
Rambla Hospital, 30 Tel. 93 885 17 09 VIC
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Carrer de Santiago Ramon i Cajal, 50
Pol. Ind. Mas d’en Prat (Darrere el Decathlon)
Tel. 93 886 97 51 VIC

Jeroglífic
Pregonera de la nostra Festa Major.

entreteniments

Encreuat

Sudokus
HORITZONTALS: 1.- Millor jugador de futbol del
món. Capa de pintura. Riu suís. 2.- Metall preciós.
Llocs adequats per ancorar vaixells. 3.- Televisió
italiana. Dorm més de l’habitual. 4.- Al·legaré.
Il·lustre politòleg de la comarca. 5.- Girona. Roma.
Relació pecaminosa. Nitrogen. 6.- País europeu en
conflicte. Ball aragonès. Sistema operatiu d’Apple
al revés. 7.- La sala de nines de Vilallonga ha perdut la primera lletra. Nord. Forat. Nou Testament.
8.- Senyor. Apedaci. El què pon la gallina. 9.L’extraterrestre. La primera de totes. Consonant
repetida. Metall preciós. Fòsfor. 10.- Company.
Petita ciutat occitana. Un castellà lleig. 11.- La darrera de les vocals. Extravagant. 12.- Transpirarem.
Un dels continents.

2 0 1 5

RECOLLIDA DE CARTES
CAMPAMENT REIAL
Zona esportiva
Dilluns, 29 de desembre
a les 6 de la tarda

R E I S

VERTICALS: 1.- L’heroi oblidat del 1714. Ocells.
2.- Eliminarem. Urani. 3.- Una serp. Ídem.
Consonant repetida. Llença. 4.- Amb bona salut.
Metall radioactiu. Òrgan que ens impulsa la sang.
5.- De l’Índia. Un romà. Déu egipci del sol.
Conformité Européenne. 6.- Amiga de l’antic rei
espanyol. Gana. 7.- Inflamació d’una vena en una
part molt delicada. Metall pesat. 8.- Braç anglès.
Catalunya. Solter. 9.- Renovar l’aire. Espectacle.
10.- Col·lecció de mapes. Urani. Oxigen. Olor que
ha perdut les vocals. 11.- Representant. Cor. 12.Propi del rei. Nacions Unides. Espai sense dolor.
13.- Està. Agregat. Escassa.

CAVALCADA DE REIS
Dilluns, 5 de gener
a les 7 de la tarda

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6 per
a iniciats

Solucions núm. passat
Encreuat

Jeroglífic: Tercera Via
Entreteniments: Marc Costa
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participació

Concurs
Què saps de la Missa del Gall?

Vilatortins
en xarxa

@

Joan C. Rodríguez @joancrodriguez
14 setembre
La Font d'en Titus és el Gibraltar de
Calldetenes.
fb.me/3mrCgRon4
Laia Albó @LaiaAlbo
1 octubre
Es necessiten voluntaris pel nou
Club de Programació a Sant Julià
de Vilatorta!
Mariona Serra @MarionaSerra2
6 octubre
La Missa del Gall de Sant Julià de Vilatorta no és com les
misses de la nit de Nadal que es fan arreu. Té unes característiques que la fan especial.

1. En quin idioma es canten les cinc parts de la missa:
Kirie, Gloria, Credo Sanctus/Benedictus i Agnus Dei?
2. Qui és l’autor de la música d’aquesta missa?
3. Amb quin sobrenom era conegut aquest compositor vilatortí?
Entre tots els encertants se sortejarà un
TORTELL DE REIS
per gentilesa de Pastisseria Crossandra
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l'Ajuntament fins a les 12 del migdia del dijous dia 31 de desembre.
El sorteig es farà a la tarda del mateix dia.

Butlleta de participació
“Què saps de la Missa del Gall?”
Respostes:
1.

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

2.

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

3.

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

Dades del concursant:
Nom i cognoms

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

Edat……………… Telèfon
Adreça

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

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

e-mail ………………………………………..…….........…………….......................................……….......…
* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia de la
butlleta o apuntar les dades en un full apart

Solucions del número passat

@aj_SJV Escombraries cruïlla
Vilalleons - Sant Sadurní. Cal reubicar-les urgentment!!! Això és el que
es veu cada dia.
Esteve Camps @estevecamps
4 novembre
Som 12 germans, jo sóc el segon i
alhora el més petit. Com pot ser?
#enigma
Andrea Dunkel @andreaduunkel
9 novembre
A Sant Julià de Vilatorta de 1.932
vots, 1.843 han dit SíSí (95.4% SíSí)
#orgullosadelmeupoble #SíSí #johevotat #santjuliàdevilatorta
Judit Tort Jane @Judittort
12 novembre
Per fi, després d'un any, puc dir que
torno a ser donant! @donarsang
Amb un cop no n'hi ha prou!
Pere Hernández @phmarcet
13 novembre
La legislatura no ho sé..., però
alguns ja comencem a estar esgotats!

“Què saps de la Societat Ocellaire?”
1. 1859
2. Pinsans, verdums, caderneres i passerells
3. La plaça Major i la plaça de l’Ajuntament
La guanyadora va ser la Cristina Hernández Berga. Felicitats!
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Meteovilatorta @meteovilatorta
Per tercer any consecutiu, la
Setmana de la Ciència se celebrarà
a Sant Julià de #Vilatorta amb l'organització de Meteovilatorta

DISSABTE 10 DE GENER DE 2015
A les 6 de la tarda, a l’Aula de Cultura:
Inauguració de l’exposició:
EINES DE PAGÈS
a 2/4 de 10 de la nit, al Saló Catalunya:
Representació de l’obra
ELS BOJOS DEL BISTURÍ
a càrrec de Vilatorta teatre

DIUMENGE 11 DE GENER DE 2015
a les 12 del migdia, a l’església parroquial:
OFICI SOLEMNE
amb el cant de l’ofici en llatí
del compositor Ramon Victori
a les 5 de la tarda, al pavelló:
AUDICIÓ DE SARDANES
amb la Cobla Jovenívola de Sabadell
a les 7 de la tarda, al Saló Catalunya:
nova representació de l’obra
ELS BOJOS DEL BISTURÍ
Horari de l’exposició EINES DE PAGÈS:
dissabte de 5 a 8 de la tarda
diumenge de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda

CICLE D
E CINE
MA

INFANT

Diumenges
1, 8, 15 i 22 de febrer

IL I FAM

ILIAR

El preu de l’entrada és de 4€ per sessió
Les sessions començaran a 2/4 de 6 de la tarda.
Les pel·lícules s’anunciaran oportunament
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EN AQUEST NÚMERO
HI TROBAREU:
Aprovat oficialment el nou escut de Sant Julià
El conseller Santi Vila anuncia les obres
de l’accés a l’Eix pel segon trimestre del 2015
Comencen les obres del nucli antic i la teulada de l’Arca de Noè
La web de l’Ajuntament rep el segell Infoparticip@
Entesa a tres bandes per preservar el bosc del Lleopart
Entrevista a Adelina Palacín
Recordant el Pare Manuel Cazador
Els reptes dels esportistes vilatortins d’elit
Tots els actes de Nadal i Reis

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

