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Triem la nova
bandera del municipi
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La proposta de bandera heràldica de Sant Julià de Vilatorta és de
color blau clar i porta la mateixa domus i els lleons que l’escut

Un poble és quelcom més que els seus carrers, que les seves cases,
que els seus habitants... El tot que conforme el poble mereix ser resumit. I per resumir usem els símbols. Per això ens agradaria comptar
amb la col·laboració de tothom per escollir definitivament la bandera
municipal de Sant Julià.
El ple de l’Ajuntament del 26 de març de 2014 l’Ajuntament va
acordar iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic i de la bandera del municipi de Sant Julià de Vilatorta. El 17 de novembre del
mateix any el Departament de Governació i relacions institucionals
de la Generalitat de Catalunya resol donar conformitat a l’adopció de
l’escut heràldic i va ser inscrit al Registre d’ens locals de Catalunya.
Un cop aprovat l’escut es va iniciar l’expedient de proposta de bandera del municipi d’acord amb l’informe vexil·lològic redactat per Armand de Fluvià, conseller heràldic, assessor d’Heràldica i Genealogia
de Catalunya, que també va elaborar l’informe de l’escut. La descripció de la bandera del poble és la següent:
Apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3), blau clar,
amb la domus groga de porta i finestres blau clar de l’escut, d’alçària
3/7 de la del drap i amplària del mateix escut, cadascun d’alçària 1/3
de la del drap i amplària 2/9 de la llargària del mateix drap, centrats
en relació a les vores superior i inferior i posats un a 1/9 de la vora de
l’asta i l’altre a la mateixa distància de la del vol.
En l’acte de presentació oficial de l’escut que va fer Armand de
Fluvià el dia 15 de febrer de 2015 al Saló Catalunya, es va mostrar
el projecte de la nova bandera, d’acord amb l’informe redactat pel
mateix heraldista. Ara bé, volem fer partícips a tots els habitants del
municipi d’aquesta decisió. Per això obrim un període, fins a finals de
juliol, perquè tothom hi pugui fer suggeriments i aportacions. L’expedient es pot consultar a les oficines municipals, de dilluns a divendres
de 10 a 3 del migdia i els dimarts i dijous a la tarda de 5 a 8. Podeu
entrar instància presencialment per registre, o bé per via telemàtica al
web www.vilatorta.cat, a l’apartat “Contactar”.
Aprofitem aquestes línies que enceten la Vilatorta per desitjar-vos,
com cada any, molt bon estiu a tothom! I bona Festa Major. Gaudiu-la!
Joan Carles Rodríguez
alcalde de Sant Julià de Vilatorta

El dimarts 2 de maig passat es va presentar als veïns una proposta d’itinerari de vianants en dos trams de la carretera de Vilalleons. El primer entre el nucli de Sant Julià i la Serra i l’altre entre
Vora bosc i la Riereta. La presentació va anar a càrrec de Jordi
Fàbrega, diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de
la Diputació de Barcelona, Vicenç Izquierdo, gerent de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i Hugo Moreno, cap de la
secció de Mobilitat i Seguretat Viària, i Joan Carles Rodríguez,
alcalde de Sant Julià de Vilatorta. Aquests itineraris anirien paral·lels a la banda dreta de BV-5202 amb l’objectiu de facilitar
l’accés a peu o amb bicicleta a totes les zones d’habitatges que
hi ha al llarg de la carretera (el Puig, el polígon industrial, Vora
Bosc, masies, etc.).
La proposta, treballada amb el veïns en una reunió posterior,
preveu fer passar els vehicles pel carrer de la Quintana i de la
Indústria i alliberar el tram de carretera que va de la Quintana a
la Serra per fer-lo exclusiu per a vianants i bicicletes, amb la qual
cosa s’eliminarien els accessos secundaris del Puig i la zona
industrial, situats sota la Serra. Amb la construcció d’una cruïlla
sobreelevada a l’accés principal del Puig es millorarà les condicions de seguretat de les maniobres de gir dels vehicles i es
connectarà amb el carril de circulació desdoblat per darrera de
l’arbrat actual, fins a la Quintana. La proposta també preveu un
mur de contenció talús a la zona de sota el castell.
Per altra banda, el segon projecte, no tant immediat, preveu
construir a la zona del pont de l’eix una passera adossada al
lateral de l’estructura del pont. L’itinerari d’aquest tram anirà des
de l’actual vial que acaba a la zona Vora Bosc fins a l’alçada del
trencall cap el camí de Santa Eugènia, just davant de la Riereta.
La intenció és que l’itinerari, en un futur, arribi fins a Vilalleons.

Les entitats
poden demanar
subvenció fins
el 31 de juliol
Les entitats culturals, d’educació sense afany de lucre en
l’àmbit de la cultura, educació,
esports, joventut i benestar
poden sol·licitar la subvenció
anual de l’Ajuntament fins el
dia 31 de juliol. Aquesta convocatòria fa referència a les
activitats que les entitats hagin realitzat durant l’any 2016.
Com a novetat d’enguany cal
ressaltar que en el supòsit que
alguna entitat acumuli superàvit d’exercicis anteriors i la tendència sigui a l’alça, s’aplicarà
una reducció en l’import de la
subvenció resultant de la puntuació que obtingui, equivalent
al 20%, quantitat que serà distribuïda entre les altres entitats. Aquesta mesura té objectiu d’incentivar el dinamisme
i perquè les entitats ajustin la
sol·licitud de subvenció a les
seves necessitats reals.

casa de la vila

Presentació de la proposta
d’itinerari de vianants a la
carretera de Vilalleons

Els monitors
de lleure
es formen en
primers auxilis
Per aquest estiu l’Ajuntament organitza tres activitats
de lleure de llarga durada, el
Casal d’Estiu Municipal, el
casal de la Patuleia i el Camp
Tortí. Aquestes activitats enguany tenen molt bona participació, superant la quantitat
d’inscrits de l’any passat. Per
aquest motiu s’han contractat
7 monitors pel Casal, 2 per
la Patuleia i 3 pel Camp Tortí. Com a complement de la
formació que els monitors de
lleure ja tenen se’ls va organitzar una jornada de formació en primers auxilis.
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L’Ajuntament obté el segell Infoparticipa

El 19 d’abril passat, l’alcalde Joan Carles Rodríguez,
va recollir la distinció “Segell
Infoparticipa” en una cerimònia celebrada a la Universitat
Autònoma de Barcelona on es
van guardonar entre reconeixements, mencions i segells la
feina d’un total de 93 Ajuntaments, 5 Consells Comarcals
i 3 Diputacions. El guardó certifica la qualitat, imparcialitat
i transparència de la pàgina
web www.vilatorta.cat
L’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta ha revalidat el Segell Infoparticipa a la qualitat i
la transparència de la comunicació pública local, que atorga
el Laboratori de Periodisme i

Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB.
En un context de més exigència, l’Ajuntament de Sant Julià
de Vilatorta millora la puntuació obtinguda el 2015 fins arribar al 96%.
En aquesta ocasió s’han tingut en compte aspectes qualitatius com ara que la informació estigui organitzada de
manera fàcilment accessible
i comprensible i que es faciliti una consulta àgil i ràpida.
Només validen els indicadors
si la informació està totalment
actualitzada, és vigent i té un
fàcil accés.
Aquest segell de qualitat
es basa en els resultats de

l’avaluació de la informació
que es publica als webs de
les administracions públiques
per promoure que millori la
seva transparència i qualitat.
Avaluen les pàgines dels ajuntaments a partir de preguntes
bàsiques en dos grans blocs:
la transparència en la corporació i la informació per a la participació. En concret, s’analitza si la informació publicada
facilita que qualsevol ciutadà o
ciutadana tingui coneixement
sobre qui són els representats
polítics del municipi, com es
gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast, i
més enllà d’això, es valora que
la informació sigui fàcilment
localitzable.
L’Ajuntament és conscient,
però, que ha de continuar treballant en la transparència i en
el govern obert, per una millora continua.
Els resultats es publiquen
georeferenciats al Mapa Infoparticipa: www.mapainfoparticipa.com.

22 anys d’homenatges als nostres avis
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42 avis i àvies van ser homenatjats el diumenge 11 de juny
passat en la festa que des de
fa 22 anys els ofereix l’Ajuntament. La diada va començar
amb la recepció i benvinguda
de les autoritats als assistents
que van gaudir de les notes musicals dels alumnes de l’Escola
municipal de Música que van
tocar diverses peces i oferiren
una rosa a cada avi. A migdia,
mossèn Jaume Reixach va oficiar una missa acompanyada
dels cants de la Coral Cants i
Rialles. Després la comitiva es
va dirigir a la plaça Major per
gaudir de l’actuació de la colla
sardanista Trèvol, la colla infantil de la Riallera de Vic, que
també van interactuar amb

La Maria Soler i la Montserrat Font, protagonistes de l’homenatge

tots els assistents. El dinar
de germanor que es va fer al
Saló Catalunya va tenir un sobretaula amenitzat per l’actor

i humorista Xavier Deltell, que
va cloure una jornada en què
els avis són els principals protagonistes.

L’Ajuntament
s’adhereix als
plans comarcals
d’igualtat

L’11 de maig passat, l’Ajuntament va convocar una reunió amb
tots els veïns del poble per parlar dels residus urbans que actualment genera el municipi, la seva recollida i posterior tractament.
Prèviament l’Ajuntament havia facilitat la informació que es va
donar a la reunió per qui volgués consultar-la.
En la xerrada, que es va fer a l’Aula de Cultura i en la que hi
van assistir una seixantena de persones, es va posar de relleu
que cal augmentar molt el reciclatge per fer el sistema sostenible
i per no haver d’augmentar la taxa actual, unes de les més elevades de la comarca. Montse Bosch, gerent de l’empresa Recollida
de Residus d’Osona, va explicar els resultats de l’informe encarregat per l’Ajuntament sobre la problemàtica de l’actual sistema
de recollida de residus.
A la reunió es va exposar els resultats de l’estudi que va fer el
grup d’estudiants del Departament de Didàctica de les Arts i de
les Ciències de la Universitat de Vic. L’alcalde, Joan Carles Rodríguez, i el regidor de Medi Ambient, Lluís Solanas, van explicar
que cal fer una aposta seriosa perquè les llars reciclin molt més
encara i van proposar canviar l’actual sistema de contenidors pel
de porta a porta, ja que permet controlar qui separa les deixalles
correctament.
També van explicar que la proposta té el vist-i-plau de tot el
consistori i que caldrà que tot el municipi (Ajuntament i veïns)
treballem plegats per aplicar satisfactòriament el canvi de sistema. En el torn obert de paraula els veïns van exposar les seves opinions i preocupacions, com ara el fet que l’Ajuntament
no apugi la taxa o la problemàtica dels abocaments incontrolats
en els actuals contenidors. En general, la proposta d’implantar
el sistema de recollida porta a porta es va valorar positivament.

El ple de l’Ajuntament del 27
de març passat va aprovar
l’adhesió a dos plans comarcals d’igualtat.
El primer és el Pla Comarcal
d’Igualtat de Gènere d’Osona
(PCIGO) que té per objectiu
definir un conjunt integrat i
sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les
dones i els homes dels municipis d’Osona puguin assolir
el seu màxim potencial, sense
que hi hagi cap discriminació
per raó de gènere.
L’altre és el Pla Comarcal
per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de
gènere a Osona. És un pla on
s’ha realitzat el diagnòstic de
la realitat del col·lectiu LGTBI
(lesbià, gai, transsexual, bisexual i intersexual) d’Osona. El
seu objectiu és conèixer les
problemàtiques de les persones LGTBI de la comarca
en diferents àmbits (educatiu,
espai públic, laboral, etc.) i
recull propostes d’actuacions
que hauria de portar a terme
l’Administració local. El Pla
alerta que hi ha risc que es
puguin donar més casos de
discriminació en els pobles
en comparació amb les ciutats de la comarca.

Festes locals per al 2018
El ple del 26 de juny passat va aprovar declarar festes locals per
al 2018 el 21 de maig (dilluns de la segona Pasqua) i el 24 de juliol
(dilluns després de la Festa Major).

casa de la vila

La recollida de residus es farà
pel sistema porta a porta
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Anna Anglisano i Anna Collell guanyadores
de la Beca de recerca Josep Romeu
La Beca de recerca Josep
Romeu 2017-2018 ha estat
atorgada a Anna Anglisano, de
Breda, pel projecte “Sant Julià de Vilatorta. Vila tradicional
terrissaire”. El treball proposa
estudiar des d’un punt de vista
tècnic la producció terrissaire
que hi havia hagut a Sant Julià de Vilatorta i, entre altres,
planteja una anàlisi geològica
del fang que s’utilitzava a Sant
Julià. El jurat format per l’alcalde Joan Carles Rodríguez
-en substitució del regidor de
cultura Lluís Vilalta-, Cristina
Suñen, historiadora i regidora
d’educació i voluntariat, Rosa
Garcia, ceramista i professora de l’Escola d’Art de Vic,
Pep Madrenas, ceramista i
professor de l’Escola d’Art de
Vic i Jordi Vilamala, arxiver de
la Diputació de Barcelona, va
valorar el plantejament del treball i els objectius que es volen

aconseguir. També va acordar
premiar amb un accèssit el treball proposat per Anna Collell,
de Sant Julià, que té per objectiu investigar la part social
i antropològica de la industria
terrissaire de Sant Julià.
Aquesta quarta convocatòria de la Beca està dotada

amb 2.500€ i l’accèssit amb
1000€. Pep Madrenas farà el
seguiment del treball de l’Anna Anglisano i Jordi Vilamala
serà el tutor de l’Anna Collell.
L’anunci del veredicte i l’acte
de lliurament es va fer el dissabte dia 27 de maig, en el
marc de la Fira del Tupí.

Les piscines municipals en plena temporada
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Les piscines municipals van
inaugurar la temporada de
banys el divendres 16 de juny
passat en horari de les 10 a
2/4 de 8 de la tarda. Tot i la
forta inversió que suposà per
l’Ajuntament la nova sala de
màquines i el canvi a sistema de depuració hidrosalí,
els preus dels abonaments no
s’han tocat des de fa ja unes
quantes temporades. El preu
de l’entrada dels dies laborables continua sent de 5€ i
la dels festius 6€. Els abonaments es fan de manera informatitzada a les oficines de
l’Ajuntament i els preus són:
empadronats, 30€; empadronats amb família nombrosa,
18€/persona; no empadronats, 75€; no empadronats
amb habitatge al municipi,

52,5€/persona; no empadronats amb família nombrosa,
45€/persona; no empadronats
amb família nombrosa i amb
habitatge al municipi, 33€/
persona. Abonaments gratuïts: minusvàlids, menors de 3
anys i majors de 65 anys empadronats o amb habitatge
al municipi. Per a l’expedició
dels abonaments és obligatori
portar una fotografia de cada

persona, mida carnet i en color; DNI original; per als abonaments de família nombrosa
i família monoparental cal portar el DNI original i el carnet
de família nombrosa o monoparental vigent. No són vàlids
carnets d’altres temporades
ni fotocòpies.
A les piscines municipals
també s’hi fan cursets de natació i aquagym.

551 caminants varen fer els 15 quilòmetres de la Caminada Popular de les Guilleries que es va fer el 21 de maig passat. En
aquestes 34 edicions s’han fet més de 4550 quilòmetres de caminada i mai s’ha repetit la mateixa. Tot i que hi puguin haver
similituds, cada any s’ha fet algun tram inèdit que ho ha estat
trepitjat mai per la nostra caminada. La d’aquest any en proposava quatre: El de la bassa de Puigsec fins al trencant del GR2
amb el coll de Portell; el que passa pels peus del cingle de sant
Llorenç i que va fins un tros enllà de coll Pedrís fins al camí de
l’Espluga a la Verneda de sant Feliu; el que va de Romegats al
serrat Rodó i un tram urbà que passava per la plaça Major i les
escales de la plaça Montseny.
Al llarg del recorregut hi havia repartits diversos punts d’avituallament amb aigua, iogurts, batuts de cacau, galetes i taronges.
Tots els caminadors van ser obsequiats amb el tupí envernissat
de negre, el primer d’una llarga col·lecció d’aquestes peces que
seran d’un color diferent cada any.
En el concurs d’aquest any es demanava què és un “quintà”.
Molt sovint la caminada passa pel quintà de Torrents. Aquest mot
prové de la paraula “quintana” i la resposta correcte era “Un tros
de terra que es conrea després de cinc anys que és rompuda”.
Les altres dues opcions que apareixien a la butlleta d’inscripció:
“un torrent d’aigua” i “el nom de l’hereu d’una masia” eren dues
afirmacions incorrectes. Un plafó explicatiu situat en el mateix
indret informava i donava pistes sobre la qüestió proposada. Els
guanyadors del sorteig del concurs van ser Valentí Fernández,
Jaume Vilarrasa i Sira Màrquez, que s’enduen com a premi uns
pals de caminar, un pulsòmetre i un llum frontal.

Més mobiliari urbà al nucli històric
D’acord amb la reunió que es va fer amb els veïns, el mes d’abril
passat es va acabar d’instal·lar els elements que faltaven en el
nucli històric amb la col·locació de més jardineres i bancs i la
reubicació d’alguns altres. Una jardinera cilíndrica priva el pas
de vehicles pel carrer del Pont per evitar que la plaça Major es
converteixi en una drecera pels vehicles que van als carrers de
Jesús i Montseny. Aquestes actuacions s’han fet havent recollit
les observacions que han aportat els veïns i, sobretot, per refermar la prioritat dels vianants per sobre dels vehicles en tot el
nucli històric.

La Flama del
Canigó i els focs
de Sant Joan

Del Canigó ens arriba com
cada any la Flama per encendre les fogueres de Sant Joan
de tot el país. També les de
Sant Julià i de Vilalleons van
ser enceses amb la mateixa
flama. Una flama que uneix
tots els pobles i festegem la
nit de Sant Joan amb tradicions i costums ancestrals.
Arrelada al Canigó, la Flama hi
poua la seva força espiritual i
patriòtica. A l’empara de les
Constitucions de Pau i Treva del segle XI testimonia la
voluntat pacificant del nostre
poble. El 1966 patriotes nordcatalans van franquejar amb
la Flama la frontera francoespanyola imposada, van esborrar simbòlicament tres-cents
anys d’ocupació, de mutilació
del país, de suplantació de la
nostra identitat mil·lenària.
El nordcatalà Gilbert Grau
deixà ben clar el 1987, fa just
trenta anys enguany,«la Flama
de la nostra Catalunya sempre
més encesa per portar el missatge de pau i germanor necessitat pels pobles que l’envolten. Missatge d’afirmació
independentista. Missatge de
determinació per fer entendre
que Catalunya vol ser present
a Europa, sobirana i mestressa del seu destí».
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34 edicions de la Caminada
popular de les Guilleries

7

casa de la vila

APFutura inicia els treballs previs per El punt jove
desplegar fibra òptica al municipi
i el centre
Com ja anunciàvem a l’anterior número de Vilatorta, l’Ajuntament de Sant Julià va aprovar a APFutura, operador de telecomunicacions que ofereix serveis de fibra òptica, el pla de desplegament de fibra òptica al nostre municipi.
Durant el mes de juliol, operaris d’aquesta empresa faran un
treball de camp pel nucli de Sant Julià per estudiar per quins
llocs passarà el cablejat.
En els sectors del municipi on hi hagi canalitzacions, l’empresa
desplegarà fibra òptica mitjançant xarxa soterrada. En els trams
i/o sector del municipi on no hi hagi canalitzacions soterrades,
que són la majoria, l’Ajuntament admetrà el desplegament aeri.
En les vies amb edificacions a línia de carrer -per exemple el
carrer de la Mercè- el cablejat passarà per la façana o, si es donés el cas, per l’espai habilitat que a l’edificació hi pogués haver.
L’empresa s’ha compromès a seguir preferiblement el traçat de
les altres línies de telecomunicacions preexistents.
On hi hagi edificacions a línia de carrer, el desplegament podrà ser aeri, però no podrà envair en cap cas el sòl privat ni el sòl
públic que no estigui destinat a vials. Tampoc es podrà ocupar
l’espai aeri (dret de vol) d’aquestes edificacions.
L’Ajuntament considera prioritari que la població compti amb
aquest nou servei, imprescindible perquè les llars puguin gaudir d’accés a Internet d’alta velocitat, de televisió a la carta, de
còpies de seguretat d’alta capacitat al núvol, de fotografies i
vídeos d’alta resolució en línia.
Per això es recorda a tota la ciutadania que, en ser un servei
d’utilitat pública, no es pot negar el pas per façana si es compleixen les condicions abans esmentades, que són conforme al
pla de desplegament aprovat per l’Ajuntament.
APFutura ha comunicat a l’Ajuntament que vol executar el
desplegament tan aviat com es pugui, i que la seva intenció és
començar a donar servei la propera tardor.

Els vigilants ja disposen d’un desfibril·lador
extern automàtic (DEA) al seu vehicle
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L’Ajuntament segueix la seva
planificació de bastir el municipi dels DEA necessaris per
tenir el poble cobert com cal
de recursos preventius de salut. En aquest ocasió s’ha instal·lat un DEA nou al cotxe dels
vigilants municipals i el que ja
tenien s’ha instal•lat a la furgoneta de la brigada municipal.
Aquests dos DEA s’afegeixen
als altres quatre que hi ha repartits en diversos sectors del
poble: a la plaça de l’Ajuntament, al pavelló, a la zona industrial i a Vilalleons.

d’informació
turística ja són
a ca l’Anglada

El mes de maig passat el Punt
jove Tortí i el Centre d’informació turística - Espai Natural de
les Guilleries-Savassona- van
traslladar la seva seu a l’edifici
de la plaça Major.
El Centre d’informació està
situat a la planta baixa i l’horari
és el mateix de sempre, de dilluns a diumenge de 10 a 1 del
migdia, excepte els dijous que
és tancat. El dissabte obre una
hora abans, a les 9 del matí.
En aquests mateixos horaris
també es pot pujar dalt el terrat que s’ha habilitat com un
mirador excel·lent des d’on es
pot admirar unes magnífiques
vistes del nucli urbà i l’entorn
del poble.
El Punt jove és obert cada
tarda de dilluns a divendres de
les 4 a les 8 de la tarda i està
situat al primer pis.
Ca l’Anglada és un edifici
polivalent que properament
acollirà també l’Arxiu històric
i els cursos i tallers de dibuix,
pintura, manualitats, etc. que
fins aquest curs s’han fet en
altres dependències municipals.

El Servei de manteniment de l’Ajuntament necessitava disposar
d’un vehicle especial que permetés fer treballs en alçada com
esporga d’arbres, instal·lació d’enllumenat nadalenc, instal·lar
cartells i altres elements i que facilités les feines de paleta com
ara treure runa, empalar sorra, carregar camions, moure saques
de sal i palets, etc. L’antic Dumper feia temps que ja no s’usava
perquè era massa vell. Finalment, l’Ajuntament ha adquirit una
màquina tipus merlo de segona mà en molt bon estat de conservació i molt poques hores de funcionament. La màquina, que
abans fou d’una empresa de construcció del poble que cessà la
seva activitat comercial, ha estat adquirida per l’Ajuntament per
valor de 57.000 €, i inclou tots els complements: ploma amb cabestrant, plataforma aèria portapersones i pala. Aquesta inversió
es preveu amortitzar-la en 11 anys, tenint en compte la despesa
que feia l’Ajuntament cada any per llogar de maquinària.

Actes vandàlics a Sant Julià

Malgrat els advertiments a l’anterior número de Vilatorta, continuen els actes vandàlics al municipi. Demanem a la població que
si té qualsevol dada sobre els possibles autors d’aquests actes
reprovables es posi en contacte amb el Servei de Vigilància Municipal, telèfon 93 812 27 60 i mòbil 665 767 793

Una ordenança
regularà l’horari
de tancament de
bars i terrasses

El ple de l’Ajuntament del dia
26 de juny va aprovar inicialment una ordenança sobre els
horaris de tancament dels establiments de bar i restauració
del municipi, amb l’objectiu
de conciliar l’activitat amb el
descans dels veïns. La norma
preveu dos horaris de tancament segons l’època de l’any
i les festes extraordinàries. A
l’estiu les terrasses podran
estar obertes fins a 2/4 de 2
de la matinada i els establiments fins a les 2. A l’hivern
les terrasses ho estaran fins
a 2/4 d’1 i els locals fins a la
1. Durant les vigílies de festes extraordinàries (revetlles,
Festa Major, etc.) els horaris
es podran ampliar fins a una
hora més. Per raons d’interès
general o causes justificades
els horaris podran ser limitats.
L’Ajuntament ha cregut necessari regular aquests horaris, en un municipi com el
nostre en què queda palesa la
vitalitat econòmica de l’àmbit
de la restauració, i on cal que
aquesta positiva vitalitat sigui
compatible amb el descans
dels veïns. Aquests horaris foren consensuats en una reunió
mantinguda a l’Ajuntament
amb tots els restauradors. Tot
i això l’ordenança, que preveu
sancions pels establiments
que la incompleixin, resta a
exposició pública per rebre
les al·legacions pertinents.

casa de la vila

L’Ajuntament adquireix un vehicle
especial d’obra i serveis pel Servei
de Manteniment
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L’Ajuntament ofereix ajudes al transport públic
pels majors de 65 anys i pels discapacitats

Amb la voluntat de fomentar la mobilitat de les
persones grans i de les persones amb discapacitat, l’Ajuntament vol promoure l’accés al transport públic amb descomptes a la T-10 per viatjar
fins a Vic.
L’Ajuntament ha aprovat bonificar, pels majors
de 65 anys i per les persones que tinguin reconeguda una discapacitat superior al 33%, la targeta T-10 d’una zona. Si té un cost 9,95 € pel públic general, ara ja es pot recollir a l’Ajuntament
per un cost de 5 € pels qui formin part d’aquests
col·lectius. Cada persona podrà recollir com a
màxim dues T-10 bonificades cada mes.

Moviment demogràfic
Entre l’1 d’abril i el 30 de juny
Naixements

Janet Verdaguer Vallejo
Emma Creus Bech
Marçal Vilaró Campàs
Júlia Garraux Carrera

28/03/2017
10/04/2017
14/04/2017
14/04/2017

Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions

Josefa Planas Prat (91)
Àngel Codina Trabal (95)
Joan Cornellas Blanch (68)
Ramon Vilamala Montclús (74)
Joan Godayol Salvans (76)

09/04/2017
10/04/2017
27/04/2017
26/06/2017
27/06/2017

Informació facilitada per “ATF fill de J. Cuberta, SA”
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Altes padró 33
Baixes padró
Naixements 4
Defuncions
Habitants a 30.06.2017: 3.145
(1.548 homes i 1.597 dones)

6
5

L’Ajuntament anunciarà aquestes ajudes
en una campanya de difusió on també informarà de les bonificacions al transport públic
que ofereix l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i que han arribat al nostre poble des
que hem passat a integrar-nos a les tarifes de
l’ATM. Per adquirir-les heu de desplaçar-vos
a Vic, a l’Estació d’autobusos, C/ de Pare
Gallissà, 4 (Sagalés). Tel. 938 892 577. Les
bonificacions més destacades són aquestes:
• T-Mes bonificada per a persones en situació d’atur: les persones en situació d’atur
que, en cas de percebre alguna ajuda, sigui
inferior al salari mínim interprofessional (que
l’any 2017 està fixat en 707,60 €) poden adquirir una T-Mes de mes d’una zona al preu
d’una T-10 d’una zona. Cal que portin un certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya,
dels serveis socials de l’Ajuntament o del
Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Si
el certificat del SOC detalla que els desplaçaments per recerca de feina s’han de fer en
altres zones diferents del domicili han de ser
lluny, es pot arribar a adquirir una T-Mes de 6
zones pel mateix preu.
• T-16: permet als menors de 16 anys fer un
nombre il·limitat de viatges per tota la zona
del seu domicili. En el nostre cas és la zona
6, que inclou les poblacions de Vic, Manlleu
Roda... Poden ser titulars d’aquesta targeta
tots els nens i les nenes dels 4 anys fins al 31
de desembre de l’any en què compleixen els
16 anys. La targeta T-16 té un cost d’emissió
i gestió de 35 €, que l’usuari paga en el moment de la primera emissió. La renovació de
la targeta es realitzarà sense cost i de manera
automàtica fins al 31 de desembre de l’any en
què compleixin els 16 anys.
• T-Jove: títol personal i intransferible per a
joves menors de 25 anys amb un nombre il•limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la primera
validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (com a
màxim, es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en
vigor del seu titular.
• També hi ha bonificacions per famílies
nombroses i famílies monoparentals.
Consulteu la relació completa de targetes
i bonificacions per utilitzar el transport públic
al web: www.atm.cat

Els treballadors de l’Ajuntament estan realitzat unes jornades de
formació sobre el sistema e-SET, un nou mètode de treball que
vol implantar l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Es tracta
d’un model de treball completament innovador que permet optimitzar esforços, incrementar la relació electrònica de l’administració amb el ciutadà, millorar el servei i alhora gestiona tota la
documentació de l’Ajuntament de forma digital des de qualsevol
punt del món.
El servei e-SET està prestat pel Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya (AOC) i es basa principalment en la digitalització interna dels ajuntaments i la transformació del funcionament diari amb un mètode de treball estandardarditzat i
procedimentat de forma compartida per tota l’organització. El
sistema va des la digitalització en origen de tota la documentació de registre fins a agenda corporativa en línia, passant pel
seguiment d’expedients, l’impuls de la signatura electrònica, les
notificacions electròniques, etc.
L’e-SET és un servei que permet als ajuntaments compartir
model i recursos, ajudant-los a optimitzar les TIC, rendibilitzar
costos i millorar els serveis als seus ciutadans. El seu objectiu és
perfeccionar globalment el sistema de treball, fer més àgils els
tràmits, optimitzar el temps del personal administratiu, donar accessibilitat a la documentació per part del personal i càrrecs electes, incrementar la comunicació electrònica entre els ciutadans i
l’Ajuntament, apropar l’administració a la ciutadania, incrementar
la transparència i millorar l’aprofitament de recursos.
La implantació de l’e-SET està costejada entre l’Ajuntament i
el Consorci AOC. A més a més, l’Ajuntament ha hagut d’instal·
lar un gestor d’expedients electrònics a tots els ordinadors. S’ha
contractat el gestor de l’empresa Audifilm, la més qualificada en
mètode e-SET, per un import de 3.300€ més IVA de cost d’implantació i 2.700€ més IVA de quota anual.

L’Ajuntament contracta un
Tècnic d’administració general

Per reforçar la transició al sistema e-SET, l’Ajuntament ha convocat una plaça de tècnic d’administració general per un període d’un any, finançada a través del programa complementari del
foment a l’ocupació, de la Diputació de Barcelona, A la convocatòria s’hi han presentat 8 candidats dels quals ha estat escollit
Josep Gomis, del qual es valorà el currículum i l’entrevista realitzada. El nou tècnic també desenvoluparà, com a adjunt a secretaria, tasques en l’àrea d’urbanisme i de recursos humans.

L’Ajuntament
vol rescindir el
contracte amb
l’empresa
constructora
dels vestidors
Els nous vestidors de la zona
esportiva tenen un cost, segons projecte, de 395.900,51
euros IVA inclòs. Per aquest
preu, l’Ajuntament es veié obligat a fer un procediment obert
per tal d’adjudicar les obres. El
28 de desembre de 2016 el Ple
municipal adjudicà les obres a
l’empresa que havia fet la millor
oferta, i que incloïa més millores d’obra: Axis Patrimoni SL.
El 31 de març de 2017 ja s’advertí al contractista que el ritme
d’execució de les obres feia
preveure un incompliment del
termini. A banda d’aquests advertiments escrits, hi ha hagut
múltiples reunions entre l’Ajuntament, la direcció de l’obra i
l’empresa adjudicatària per fer
palesa la manca de personal en
l’obra, i per corregir els errors
d’execució que es produïen,
converses que han estat infructuoses. Finalment, un informe
tècnic de data 22 de juny dictaminava que havent transcorregut el 50% del termini d’execució —els nous vestidors tenien
com a data de finalització el 9
de novembre— només s’havia
executat obra d’un valor econòmic equivalent al 2,35% de
tot el projecte. Davant aquests
fets, el Ple de l’Ajuntament va
acordar per unanimitat iniciar
els tràmits per adjudicar l’obra
de nou. Tot i la complexitat que
suposa rescindir el contracte
amb l’actual adjudicatari, l’alcalde, Joan Carles Rodríguez,
va explicar al Ple que s’intentaria “resoldre aquesta situació
amb la màxima celeritat possible per tal d’evitar perjudicis a
l’interès públic”.

casa de la vila

E-SET, el nou sistema
de treball de l’Ajuntament
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Un Aplec de sant Ponç passat per aigua
No s’ha complert la dita! Tot i que va ploure el dia del sant, no hem tingut pluges
seguides durant els quaranta dies que vaticina la sentència. I és que el temps està
canviat i la meteorologia no segueix els
dictats del santoral. Només faltaria! Una
cosa si que és certa, i és que l’11 de maig
és sant Ponç i tal com mana la tradició
els vilatortins pugem a la capella que el
sant té dedicada a la masia de Puigsec,
per retre-li homenatge. Aquest any amb
paraigües. El mal temps va fer desistir
de pujar-hi els alumnes de les escoles i
la pluja va trastocar una mica el desenvolupament dels actes. La benedicció del
terme es va fer dins mateix de la capella,
seguit de la missa oficiada per mossèn
Jaume Reixach. Els panets van ser beneïts i repartits a l’entrada de la casa pairal
i l’esmorzar es va fer a l’aixopluc de les
voltes i el cobert de l’era de la masia.
Anna Isabel Sitjà de Togores i el seu fill
Boris, en representació de la família propietària del mas Puigsec, tornen a donar
les gràcies a tot el poble de Sant Julià
per mantenir aquesta entranyable tradició. Des de temps immemorial la família
ofereix el pa a totes les persones que
cada 11 de maig pugen a sant Ponç. Des
de fa sis anys l’Ajuntament hi col·labora
posant el fuet com a acompanyament.

La tradició oral explica que, fugint dels seus perseguidors,
Ponç va arribar a Barcelona i que, en veure tanta misèria i
malalties entre la població, es va posar a preparar pocions
amb herbes remeieres que coneixia bé, per tal d’alleugerir-ne
els dolors. Això li va fer guanyar el respecte i l’admiració dels
barcelonins que a partir d’aquell moment van començar a
celebrar una fira d’herbes en el seu honor. Sant Ponç es
convertí així en patró dels herboristes i dels apicultors, el dia
de la seva festivitat, l’11 de maig tenen lloc arreu de Catalunya fires on es ven mel, herbes remeieres i aromàtiques i
fruites confitades. La més popular és la que es fa al carrer de
l’Hospital, a Ciutat Vella de Barcelona.

Treuen dos ruscos d’abelles del carrer de Jesús
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Les abelles van fer ruscos a ca l’Anglada i a la
teulada del núm. 2 del carrer Jesús. Feia temps
que en aquests llocs s’hi va detectar la presència d’abelles que va anar en augment en esclatar
la primavera, ja que en aquesta època estan en
plena activitat. La retirada la va fer una empresa
especialitzada en apicultura que va necessitar
l’ajuda d’una grua per accedir a la teulada. Sota
les teules de la primera casa un eixam de més de
80.000 abelles van arribar a fer un rusc grandiós,
ple de mel. El rusc de ca l’Anglada no era tan gran.
L’abella de la mel és una espècie protegida, autòctona de la fauna catalana, declarada espècie
d’interès especial per la Generalitat de Catalunya.
L’acció de l’abella de la mel en el paisatge i l’estructura dels ecosistemes és bàsica, ja que moltes
espècies i formacions vegetals no podrien existir
sense la seva presència. Per tant, és també una
espècie cabdal en el manteniment de la biodiversitat i l’agricultura a Catalunya: possibilita l’existència dels vegetals i, al seu torn, dels animals.

Crida als
vilatortins
nascuts
el 1947

poble

Neix Eix189 un espai de coworking

Excursió a Cardona

Eix189 és un coworking premium situat a la zona industrial de
Sant Julià de Vilatorta. És un ampli espai de treball que compta
amb una situació privilegiada a tocar de Vic i amb accés directe per la sortida 189 de l’Eix Transversal. A més, es troba
a 40 minuts de l’aeroport de Girona i a una hora de l’aeroport
de Barcelona. Eix189 està dividit en diferents espais originals i
funcionals destinats al treball en equip i a la interacció dels seus
membres, amb horari il·limitat de dilluns a divendres les 24 hores
del dia. Eix189 compta amb setze espais de treball individuals
fixes, quatre espais per a coworkers no fixes i dos espais de
treball per equips de persones.
Però Eix189 no només és rutina, sinó que disposa de diferents
zones d’oci perquè de tant en tant els coworkers desconnectin,
ja sigui a la sala de jocs, a la terrassa, tot fent un kit-kat a la zona
de descans o preparant un cafè a la cuina office. Tot plegat en
un coworking de proximitat a tocar de la natura que obrirà les
portes a partir del 15 de setembre. Per a més informació, els
interessats poden posar-se en contacte amb Eix189 a través del
correu electrònic info@eix189.com.
Recordeu, “Treballar en equip sempre suma, fer-ho en un
coworking, multiplica”.

La Festa Major de les Puntaires
Les Puntaires de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons
us desitgen bona Festa
Major i us conviden a participar de la 18a Trobada
de Puntaires que es farà
a la plaça de Catalunya el
matí del diumenge 23 de
juliol proper.

El 2 de setembre d’enguany,
organitzem la 2a Trobada de
germanor per celebrar el nostre 70 aniversari, amb una excursió a Cardona. El programa
previst és el següent: Sortida a
les 9h. per fer una visita guiada a la mina de sal de Cardona i visita lliure a les instal·lacions mineres. La visita dura
unes 2h. i és per un mínim de
25 persones. El dinar serà en
restaurant del nucli antic de
Cardona. Hi haurà aperitiu variat (patates xips, olives, embotits de Cardona, amanida,
truita de patates, croquetes),
vedella del Cardener estofada,
postres, pa, vi aigua i cafè.
A la tarda farem una visita
guiada a la part visitable del
Castell de Cardona que dura 1
hora i mitja aproximadament, i
també és per un mínim de 25
persones. El preu serà proporcional al nombre d’inscrits.
Quants més serem més riurem
i menys pagarem. Anirem amb
l’agència de Manlleu d’Osona
Viatges. OSONA VIATGES. Si
hi ha canvis s’informarà a tots
els inscrits. Si no podem arribar al mínim de 25 persones,
ens plantejarem suspendre el
viatge. La data límit per inscriure’s és el 30 d’agost. Podeu
trucar a Joan Rodríguez, tel. 93
888 72 73, mòbil 678 43 56 78
o a Francesc Folgarolas, tel. 93
888 72 21, mòbil 646 88 33 82.
Desitgem fermament poder-nos retrobar tots els mateixos de fa cinc anys, i si podem afegir-ne de nous millor,
encara que no siguin nascuts
a Sant Julia.
Una cordial salutació.
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L’estació meteorològica de Vilanova de Sau
culmina el projecte MeteoGuilleries
L’estació meteorològica de
Vilanova de Sau ja ha començat a funcionar en període de
proves, tal com estava previst
i programat per l’equip tècnic de Meteoguilleries, que
en gestiona el funcionament
i manteniment. Aquest període durarà unes setmanes per
certificar-ne el correcte funcionament i oferir els registres de
qualitat exigits per una estació
meteorològica professional.
El nou observatori meteorològic, propietat de l’Ajuntament de Vilanova de Sau,
compta amb la tecnologia
més moderna, complint els
requeriments de qualitat pertinents i seguint la normativa
de l’Organització Meteorològica Mundial i és similar als
ja existents de Les Masies de
Roda i de Sant Julià de Vilatorta, que també formen part
de la xarxa Meteoguilleries.
L’estació està dins un tancat
i està equipada amb els corresponents sensors de tem-

peratura, humitat, pressió atmosfèrica, direcció i velocitat
del vent, pluviometria i radiació solar. A més, la novetat és
que també compta, de manera exclusiva dins la xarxa, amb
un sensor capaç de predir el
risc d’incendi 10 hores abans,
fet que mostra la gran importància que Vilanova de Sau
té dins del gran projecte de
Meteoguilleries i també com
a punt estratègic dins l’Espai
Natural
Guilleries-Savassona. Les dades s’ofereixen en

Els Sagals d’Osona a la plaça Major
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Per celebrar els 20 anys de
la colla i recordar els 115 aniversari de la mort de mossèn
Cinto Verdaguer, el 10 de juny
passat els Sagals d’Osona van
recórrer 20 indrets verdaguerians emblemàtics de la comarca d’Osona per aixecar-hi un
castell, acompanyat de la lectura d’un text que el poeta va
fer a Valls i que té relació amb
el fet casteller.
Hi van participar una seixantena de castellers dividits en
dos grups que van fer pilars
humans en llocs tan emblemàtics com el santuari de la Gleva, Sant Tomàs, Sant Francesc
S’hi Moria o l’ermita de Sant
Jordi. A Sant Julià, van fer el
castell a la plaça Major.

obert a través dels llocs webs
oficials. També es crearà una
versió per a mòbils amb informació en temps real, que serà
de molta utilitat per als guardes de l’Espai Natural gràcies
a aquesta informació relacionada amb els riscos d’incendis de la zona.
Aquest projecte neix de la
col·laboració entre l’Ajuntament
de Vilanova de Sau, l’Espai Natural Guilleries-Savassona i
Meteovilatorta, com a gestora
de la xarxa Meteoguilleries.

Mans Unides
recapta més
de 4.000 €
Mans Unides vol donar les
gràcies a tota la gent del poble que ha col·laborat en la
campanya d’enguany, en la
qual s’han recaptat 4.183€
(3.241,20 a Sant Julià, 202 a
Vilalleons i 740 de les llumenetes de Nadal). En els últims tres
anys Mans Unides ha destinat
20 milions d’euros a 37 projectes solidaris pels refugiats. Per
poder tirar endavant ens calen
persones que vulguin col·laborar en diverses tasques de l’organització. Les persones que
hi estigueu interessades us
podeu posar en contacte amb
Roser Serra, tel. 93 812 23 86.

Vilatortins
en xarxa

@

Esteve Camps @estevecamps
16 març
Esporgar els arbres davant l’escola just
en horari d’entrada no crec que sigui gaire
encertat #vilatorta
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Per quedar retratats!

Toni Serrat @toni_serrat
18 març
“La colla” de quan erem adolescents dels
estius a Sant Julià de Vilatorta ens hem retrobat després de molts i molts anys. Bons
records.
Aj. St. Julià de V.@ aj_SJV
17 maig

Segons el Diccionari invers de la Llengua Catalana in fraganti vol dir: en el moment de fer una
acció reprensible. Això és el que va succeir el
passat mes de juny quan es van enxampar dues
noies que agafaven flors d’un parterre de l’avinguda de Puig i Cunyer.

Ikebana

#Vilatorta i #Vilalleons en contra de l’homofòbia i la transfòbia en el dia que ens
recordem que cal lluitar contra aquesta
discriminació

(poema japonès)

Nandu Jubany @NanduJubany
27 maig
Aquest matí hem fet país a la Fira del Tupí!
Un dia radiant a Sant Julià de Vilatorta, a
tocar de casa!

Un vent lentíssim
converteix el silenci
en melodia.
Tranquil·litat.

Sostenible.cat @sosteniblecat
2 juny
Sant Julià de Vilatorta canviarà el sistema
de recollida de residus i farà porta a porta

Anna Sabaté

Sanjucris@ sanjucris
3 juny
I com cada cop que hi ha tempesta, a Sant
Julià de #Vilatorta estem sense cobertura.
Fins quan estarem així @movistar_es ?
#farts

Haiku
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Espai a la vostra disposició

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

Carme Bravo @carmebravo
18 juny
Recuperant #tradicions de #Corpus L’ou
com balla a Sant Julià de Vilatorta. Una
bona iniciativa. Gràcies!
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El 40è Aplec Caramellaire
i la diada de Sant Jordi
La plaça Major va lluir les millors gales per acollir el 40è
Aplec Caramellaire que enguany es va escaure el mateix
dia de Sant Jordi. Amb la serenitat que traspuen les seves
parets centenàries i sota un
sol excessivament abrusador per l’època, les sis colles
convidades a l’Aplec van anar
desgranant el seu repertori
de caramelles i cançons nostrades. Les colles convidades
procedien de diversos punts
del país: la coral vinya de
Sants, de Barcelona; la Societat coral la Cuitora, de la Llacuna; la Societat coral la Lira,
de Sant Cugat del Vallès; el
Cor Josep Anselm Clavé –una
colla formada per cantaires de
diverses corals de la Federació Nord-catalana- procedia
de França, a més de la Coral
Cants i Rialles i les Caramelles
del Roser del nostre poble.
Un equip de voluntaris joves
esperaven els autocars de les
colles a l’entrada del poble per
acompanyar-los fins al pavelló
on es podien canviar i deixar-hi
els seus efectes personals. La
jornada va començar amb un
esmorzar de xocolata desfeta,
coca i vi dolç per a tots els cantaires i els acompanyants. Les
veus dels caramellaires van
trencar el gel amb el tomb caramellaire i van arribar a la plaça Major on cada colla va oferir
el bo i millor del seu repertori
en una autèntica mostra del ric
patrimoni musical dels Països
catalans. Les taules parades al
pavelló esperaven les gairebé
300 persones -entre cantaires
i acompanyants-, per dinar. El
repartiment del plat de ceràmica commemoratiu de l’Aplec
i un obsequi de la Federació
de Cors de Clavé a totes les
colles va cloure una gran diada
de germanor

La plaça Major i el carrer del Pont
floralment transformats
Caramelles i roses, flors i cançons, art i bellesa, tot un esclat de
vida i color en l’epicentre del poble. El nucli històric s’ha convertit
en un entorn que sempre sorprèn per la seva polivalència. És el
lloc ideal per a actes reposats i tranquils i que permet crear-hi
obres d’art floral i plàstiques. Obres efímeres però que per unes
hores transformen el lloc i li canvien la fesomia per moments. Un
privilegi per als sentits! I és que el lloc és inspirador d’una creativitat inductiva basada en alguna cosa preexistent i que permet
recrear-la novament:
Dels balcons i finestres pengen domassos vegetals que recorden camps de blat i roselles; ous de pasqua gegantins dels quals
hi broten rosers florits del seu interior; roses que cauen en cascada
des del balcó principal de ca l’Anglada que, alhora, té el seu terrat
coronat per la imatge gràfica de l’Aplec: una gran rosa rodona que
apareix acompanyada per una filera de barrets de copa característics de les nostres Caramelles; un sostre de clavells blancs sota
el pont, flanquejat per un gran barret de caramellaire a mode de
pòrtic i, envoltant la plaça, unes boles d’heura amb flors penjaven
d’unes perxes que simulaven el típic pal de la cistella de les colles
caramellaires.
La proposta del col·lectiu Terra de Tupinots va tornar a sorprendre amb una altra obra pensada i treballada expressament per a
l’ocasió, juntament amb la magnífica rosa gegant, obra de Quico
Saiz.

caramelles i sant jordi
Sant Jordi: poesia
estesa, parades
de llibres, roses,
exposició i tallers
de manualitats
L’Aplec Caramellaire no va fer
oblidar que aquell mateix dia
era Sant Jordi i que, com és
costum, s’havia de celebrar
com cal la diada del patró de
Catalunya. Per aquest motiu, a
més de les parades de llibres i
roses, es va fer l’activitat “Estenem poesia”. El visitant que
passejava pel nucli històric es
trobava uns estenedors a l’absis de l’església i al carrer de
campanar, d’on hi penjaven
fulls amb poesies, poemes i
textos que podia agafar, llegir
i endur-se’ls a casa. Aquesta
acció proposada per Òmnium
Cultura és fruit de l’acord que
l’Ajuntament té amb l’entitat.
Per a la canalla i els pares es
van fer dos tallers de manualitats: un de roses de paper i
l’altre de corones de flors per
a donzelles i de casc o armadura, inspirats en la princesa i
el cavaller Sant Jordi.
Durant la jornada també es
podia tornar a veure l’exposició “Manel Balasch, el compositor cansalader” que es va
instal•lar a la sala polivalent
de ca l’Anglada durant el cicle
pasqual.
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Banderoles
de benvinguda
Unes franges verticals de roba amb
els colors corporatius (marró fosc,
taronja i blanc) indicaven que Sant
Julià de Vilatorta estava de fira: la
Fira del Tupí. El visitant podia veure
aquest distintiu en tres llocs estratègics al seu pas: al marge de la Font
d’en Titus, a l’entrada del poble -al
costat del tupí de ferro bellament engalanat amb flors-; a la confluència
de l’avinguda Montserrat amb el carrer de Núria i a les portes del recinte
firal.
L’actor David Olivares (conegut per
interpretar Felip Puig o Tomàs Molina
al programa Polònia de TV3) va ser
l’encarregat de donar el tret de sortida de la novena edició de la Fira del
Tupí amb la trencada del tupí gegant
davant de l’Ajuntament, acompanyat
de Jordi Baiget, conseller d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, Isaac Albert, diputat delegat de Comerç de la Diputació, i els
membres de la corporació, encapçalats per l’alcalde Joan Carles Rodríguez.
La Fira d’enguany va comptar amb
la participació de 32 expositors, tots
artesans de la terrissa i de la ceràmica, 12 dels quals eren nous ceramistes. A les parades es van poder veure
una gran varietat de peces: des de la
terrissa utilitària, fins a la decorativa i
la joieria ceràmica, sempre amb productes de qualitat que contribueixen
al prestigi i a la qualitat artística de la
Fira del Tupí. Un any més, doncs, la
mostra es consolida com una de les
fires de ceràmica i terrissa de Catalunya. A punt per encarar la desena
edició de l’any vinent.
Els terrissaires i ceramistes procedien de Catalunya, Polònia, França,
Espanya i Itàlia. En aquesta edició, el
terrisser convidat va ser Josep Papaseit, de Miravet, que va mostrar la típica terrissa del seu poble i també va
oferir una conferència mostrant fotos
antigues de la història de la seva família de tradició terrissera.

fira del tupí

32 expositors en la 9a Fira del Tupí

Canvis en la configuració
del recinte firal
Un dels canvis més significatius va ser en l’espai del recinte firal amb un nou recorregut que feia passar els visitants pel nucli històric en un itinerari circular molt ben
senyalitzat. Els estands dels terrissaires i ceramistes estaven situats entre els carrers de l’Església, de Núria i plaça
de l’Ajuntament. La plaça Major va acollir els comerciants
del municipi i la ludoteca infantil, a la plaça de l’Església
s’instal·laren els tallers de ceràmica, darrera l’absis es feien les demostracions de l’ofici de terrisser amb torn de
peu i elèctric, a la plaça de l’Ajuntament el micro-rakú i a la
plaça de Catalunya el Mos del Tupí.
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4 exposicions,
3 conferències,
una presentació
de llibre i una
projecció
Tot passejant per la Fira
es podia contemplar una
exposició a l’aire lliure de
les obres guardonades en
els diversos concursos de
ceràmica de les primeres
edicions de la Fira.
La sala polivalent de ca
l’Anglada també s’incorporava en ’oferta d’activitats de la Fira acollint una
deliciosa exposició de 25
jocs de cafè de terrissa,
ceràmica o porcellana de
diverses èpoques i estils
característics.
Aquesta
exposició va ser possible
gràcies a la gent de Terra
de Tupinots i a la participació de diverses famílies del
poble que en cediren les
peces per ser exposades.
A l’Aula de Cultura hi
havia l’exposició titulada
“La rajola, epidermis de
l’habitatge” i al Saló Catalunya “Un torn vilatortí
a Jali. L’experiència continua” que va anar acompanyada d’una xerrada
a càrrec de Lali Sellarès
que va explicar l’intercanvi
d’experiències de la seva
estada al poble de Jali, a
Gàmbia.
En el marc de la Fira, el
ceramòleg Emili Sempere
va presentar el llibre-enciclopèdia “Histografia de
la ceràmica espanyola”.
Martí Baltà de Protopenedès va parla i mostrar diversos prototipus de ceràmica feta amb impressora
3D. Sobre aquest tema
també es va projectar un
documental realitzat per
Miquel Loan.

“Beamlines” proposta
guanyadora del Concurs I+T
Els guanyadors del projecte I+T “Memorial Joan Capdevila” van ser
la ceramista Nuria Nofrarias i l’arquitecte Antoni Fonseca, que van
presentar “Beamlines”, una original proposta de rajoles lumíniques
realitzada de forma conjunta i interdisciplinària per part d’ambdós
artistes.
El projecte I+T pretén reinventar la ceràmica tradicional, activar
el valor artesanal i potenciar-ne el rendiment per tal de consolidar la
contemporaneïtat. El guardó té l’objectiu de preservar el llegat de la
terrissa actualitzant-lo amb productes inspirats en peces clàssiques.

El Concurs de pintura ràpida, la nota de color
En el marc de la Fira del Tupí es va fer el 26è Concurs de pintura
ràpida. Ja fa tres anys, des del 2015, que aquest certamen es va traslladar de l’Aplec Caramellaire a la Fira del Tupí, amb l’al·licient de fer-lo
durant dos dies. Enguany hi van participar 47 pintors en les diferents
categories. Julio Garcia Iglesias va guanyar el primer premi dotat amb
600 € i una estada de nit a l’hotel Mas Albereda. El segon premi, dotat
amb 400 € va ser per Joan Vila Arimany i el premi especial aquarel·la,
també dotat amb 400 €, se’l va endur Oriol Olivé Ramon. Els premis
juvenils, dotats amb lots de pintura foren per Gerard Rovira i Abril
Carol i els infantils per a Marc Nogueira, Txell Bassols i Guida Solà. El
concurs de pintura ràpida és organitzat i patrocinat per l’Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta i compta amb el suport de l’Escola municipal de dibuix i pintura i l’assessorament del grup Tendències d’Art
d’Osona.

El Mos del Tupí i el Concurs de cuina vilatortina de cassola són dos
exemples del maridatge
entre terrissa i gastronomia, recipient i menja. No
oblidem la importància
que han tingut, al llarg de
la història, les peces de
terrissa per poder cuinar
els aliments. Olles, cassoles i tupins de terrissa
han estat elements indispensables de les cuines
de casa nostra des de
temps immemorial.
El Mos del Tupí era el
punt de la Fira on els visitants van poder fer un tast
de les propostes culinàries que presentaren Torre
Martí, Mas Albereda, les
Set Fonts, Puig-l’agulla,
l’Escut, la Botiga dels Canelons, el Pavelló, els Lleons, el casal d’Avis Font
Noguera i la pastisseria
Crossandra. La part de la
beguda va anar a càrrec
de cerveses Ausesken.
La quarta edició del
Concurs de Cuina vilatortina de cassola proposava l’elaboració del tradicional capipota. El jurat
format per Trini Subirana,
regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Carme
Cuiné, restauradora i Jordi Puigbò bon coneixedor de la capipota, que
va substituir Núria May,
van concedir el premi a la
Mercè Vilalta amb la proposta “Platillo de capipota picant amb cassola
de ca la Llebre”. Les propostes de les altres concursants, Mari Rodríguez
i Anna M. Ventura també
van ser degustades pel
públic assistent que també hi va dir la seva.

fira del tupí

La gastronomia
present a la Fira
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Arbres al poble: la natura a casa
Quan passava per la Rambleta, l’observava com
collia amb aquells seus dits tan llargs un petit tresor caigut a la vorera i com s’enfilava pel tronc d’un
roure ramallut, vell, magnífic, per cruspir-se aquell
aglà amb delit, reposant cuaenlairat a l’enforcadura.
Alguna vegada n’hi he vist dos o tres de jovenets,
potser fills seus, tant o més confiats que ell mateix.
Avui, de matí, m’he trobat l’esquirol mort, tombat
panxa enlaire al mig de la carretera: no havia sentit
el cotxe que corria massa; el conductor anava tard,
exprimint el temps, com sempre. La convivència entre la natura i la nostra societat no és fàcil.
Un dels valors de Sant Julià és el seu paisatge
urbà, l’entramat d’arbres de la via pública i els seus
jardins: exuberants, variats i plens de vida. Hi perviuen roures martinencs centenaris, reducte del bosc
que poblava el municipi abans de les rompudes del
Neolític i l’edat Mitjana, com el que encara existeix,
per sort, al bosc del Llopart. Unes alzines grans i esveltes acompanyen l’ermita de san Roc, recobrint el
cobdiciat banc que mira l’àrea esportiva i el paisatge
toscà, amb xiprers inclosos, del serrat de sant Ponç.
Uns verns altíssims, necessitats de tenir sempre les
arrels en remull, marquen el curs, soterrat al parc
de les Set Fonts, del torrent de Sant Julià. I hi ha
altres arbres autòctons: freixes de fulla gran, til·lers,
blades, aurons blancs i negres, oms i algun teix. Per
això la fauna forestal s’incorpora al poble habitualment: el pica-soques blau, les mallerengues, sobretot la blava i la carbonera, i el tudó s’observen per
tot arreu. També depredadors com l’astor, l’esparver
i el falcó pelegrí, que van i vénen a la cerca d’alguna
tórtora turca o colom. Més d’un eriçó circula de nit
pels carrers i per jardins on no s’apliquen plaguicides contra els cargols. I, de vegades, alguna mostela, gorja blanc o guilla, tots noctàmbuls.

reportatge
En aquest quadre de Frederic Benessat, de principis
de segle XX, ja apareix el lledoner a la paret de
l’antiga Font Noguera abans de la creació del parc
de les Set Fonts. Miquel Pallàs va integrar-lo com un
element característic i identificatiu del lloc. El lledoner
de les Set Fonts, juntament amb l’alzina de la Vall, les
alzines de l’Albereda, els castanyers del Mesquí, el
castanyer d’índies de la font de Puig-l’agulla, el roure
de la Riera i els plataners de les carreteres BV-5201 i
BV-5202, estan inventariats en el Mapa del Patrimoni
Cultural de Sant Julià de Vilatorta.
Sota aquestes línies: conjunt arbori de la placeta
de Puig i Cunyer.
A la pàgina anterior: les alzines de l’Albereda, els
verns de les Set Fonts, els plàtans del passeig de
Mossèn Cinto Verdaguer i el conjunt arbori de la
plaça de l’Ajuntament.

Als carrers també hi viuen arbres d’arreu del
món. Tot i ser forans, no es consideren invasors,
amb l’excepció de l’acàcia i el negundo, veritables
plagues que al medi natural substitueixen les espècies del país. Els plàtans són els arbres més característics i abundants als carrers i carreteres d’accés
al poble, protegint del sol traginers i vianants des
d’antic. L’empresa social Tac Osona, que intervé
en el manteniment de l’arbrat urbà, en té comptabilitzats més de cinc-cents. A més, els orificis, les
marques produïdes per les caigudes i esporgades
de branques, són ocupats per fauna valuosa, sobretot rates pinyades, un dels nostres millors aliats
en el control dels mosquits. De tots els lledoners
de Sant Julià, que poca gent recorda que abans
n’hi havia un a cada casa per fer-ne forques, destaca el que penja, afavorit pel microclima humit i ombrívol, majestuós, a la paret de les Set Fonts. Altres
arbres són més menuts però predominen en algun
sector, com les moreres del passatge del Cementiri, de qui molts nens i nenes vetllen les primeres
fulles per alimentar els seus cucs de seda. També
hi ha xiprers, bedolls, càrpinus, avets de Douglas,
ginkgos, nogueres, magnòlies, carolines, roures
americans i una sequoia, entre d’altres.
Sense tenir en compte els jardins particulars, que
no han estat censats, als carrers i parcs públics hi ha
un total de dos mil tres-cents quaranta-dos arbres de
cinquanta-cinc espècies diferents!
Amb un entorn tan ben guarnit de vegetació,
a la tardor cauen moltes fulles. Prou que ho saben els treballadors de la brigada municipal. De
vegades, les fulles gosen concentrar-se en alguns
jardins privats, amb la incomoditat que això comporta. Fet i debatut, el preu que cal pagar per tanta
bellesa,oi?
Marc Ordeix Rigo
Lluís Vilalta Vivet
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El 2 de maig el govern de
la Generalitat el nomenava
director general dels Agents
Rurals. Un càrrec nou per
una direcció també acabada d’estrenar. Com ha estat
l’aclimatació?
Intensa. He viscut unes setmanes d’aprenentatge continu, perquè jo no tinc experiència amb aquest cos. És una
direcció general nova i encara
sense estructura.

Marc Costa Trachsel,

advocat i expert en polítiques
públiques de seguretat
“Amb el 9-N vaig perdre 10 quilos”
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Marc Costa Trachsel va néixer el 25 d’octubre de 1969 a Vic. Ara
fa nou anys que viu a Sant Julià, amb la seva dona, la Montse, i
les seves dues filles, la Marta i l’Anna. És diplomat en Ciències
Empresarials, llicenciat en Dret i Ciències Polítiques i està especialitzat en polítiques públiques de seguretat. Al seu compte de
Twitter, hi parla dels Agents Rurals, que dirigeix des de fa dos
mesos, i d’un tema que està a l’ordre del dia: la radicalització
gihadista arreu d’Europa, també a casa nostra. Vinculat des
de fa anys a l’Assemblea Nacional Catalana, veu amb il•lusió
l’oportunitat de construir un país nou i defensa per Catalunya un
model de seguretat sostenible que també tingui en compte les
ciberamenaces o el canvi climàtic. Per ell, el segle XXI ha canviat el món.

Hi ha desgavell?
Desgavell no, però cal apostar
fermament per aquest cos i
l’actual Departament d’Agricultura hi està compromès.
S’ha d’estructurar tot, perquè
des que es va crear –el 2003–
no s’ha desplegat com estava
previst, amb oficials, sotsinspectors, grups de suport…
No obstant això, no està
desorganitzat. Els mateixos
agents han establert un ordre.
Ara hem d’encaixar l’organització més formal amb la seva,
però hi ha moltíssima voluntat. Un altre dels objectiu és
ampliar-ne la plantilla, ja que a
dia d’avui només 490 Agents
Rurals supervisen el 64% de
tot el territori català, el que
correspon a forest.
Costa deixar enrere la imatge dels ‘forestals’ que la
majoria de ciutadans tenim
en ment?
És l’antiga denominació. Des
de la direcció general, volem
homogeneïtzar tota la seva
imatge com a ‘Agents Rurals’.
És una feina que anirem fent
mica a mica. A la comarca,
per exemple, encara hi corre
una pick-up retolada com a
‘forestals’. Amb més pressupost, tenim previst renovar
el parc mòbil. També hem
d’invertir esforços a divulgar
la tasca dels agents, perquè
és un cos desconegut per
la societat i per la mateixa
administració. No tenim clara

“Els Agents Rurals no deixen de ser
una policia, encara que sigui mediambiental”
la seva polivalència: des de
campanyes per reduir el risc
d’incendi a causa del borrissol fins a censar ocells o fer
inspeccions de pesca i caça.
Aquest 2017 ha estat un
any complicat pels Agents
Rurals. Al gener, dos morien en un doble crim a Aspa,
al Segrià.
Un assassinat. S’ha d’introduir dins del cos una consciència en termes de seguretat, perquè no deixen de
ser una policia, encara que
sigui mediambiental, i estan
subjectes a molts riscos. No
cal que siguin rambos, però
sí que han d’estar preparats
per gestionar situacions de
conflicte.
A escala local, pensant amb
Sant Julià, què preocupa
al director general dels
Agents Rurals? Al Twitter es
queixa de les motos.
Sí. De l’accés al medi natural
motoritzat, perquè la natura
ja suporta una pressió molt
forta. És de tots i, per tant, hi
hem de poder accedir amb
tranquil·litat. A Sant Julià, hi

ha un excés de motos al camí
de sota les roques de l’Albereda, sovint hi veus roderes,
branquillons trencats… En
aquest cas, a qui li toca
actuar és a l’Ajuntament. Cal
que les administracions s’hi
impliquin.
I si a Twitter critica aquests
motoristes… També hi
parla de gihadisme. Fa poc
hem viscut detencions a la
comarca, a Roda de Ter o a
Manlleu.
Aquí també faig una crida a la
col·laboració i, sobretot, a la
implicació dels ciutadans. En
el cas de Roda, van ser els
agents municipals de vigilància els que van detectar una
persona que mostrava signes
de radicalització. Hem de
ser conscients que tenim un
ordenament jurídic concret
i no quedar-nos de braços
plegats si algú hi actua en
contra.
Com és que a casa nostra
no hi hagut cap atemptat
gihadista en temps recents?
Pel context polític. Quan hi va

personatges

haver l’atemptat a Madrid, Espanya estava molt implicada
a les guerres d’Iraq i Afganistan i, per tant, érem objectiu
del gihadisme global. Ara,
el país no participa excessivament en la lluita antigihadista a escala internacional.
Als Estats que hi estan més
bolcats, els terroristes creen
por a la societat, és el que
persegueixen. Amb això no
vull dir que no hi hagi gihadisme, al contrari: Catalunya és
un dels territoris on s’han fet
més detencions. Els experts
consideren, però, que aquí és
més logístic que operatiu.
Entén, però, que la població estigui neguitosa? Hi té
molt a veure el secretisme
–lògic– amb què es porten a
terme les operacions antiterrorisme.
Sí. De fet, ara s’ha establert la
tendència dels atacs lowcost:
amb un vehicle tots podem
ser objecte d’un atemptat. I a
qualsevol lloc. És un tipus de
terrorisme que produeix els
mateixos efectes que un atac
amb moltes víctimes: por a
la societat i ressò nacional i
internacional. Si podem prevenir la radicalització, haurem
fet bona feina. La Generalitat,
en aquest sentit, té un programa propi per detectar canvis
de comportament a l’escola,
a nivell local… També s’ha de
dir que el salt entre radicalitzar-se i cometre un atemptat
és molt gran, tot i que cada
vegada és un fenomen més
estès. Catalunya té una vulnerabilitat afegida, perquè els
Mossos d’Esquadra no poden
formar part de l’Europol.
És un problema polític?
Totalment. La Guàrdia Civil
i el Cos Nacional de Policia
fan una feina excel·lent, però
té més mèrit la dels Mossos,
perquè tenen accés a molta
menys informació. Ha passat
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personatges
“Els experts consideren que el gihadisme
d’aquí és més logístic que operatiu”
que un cos posa traves a l’altre, perquè no hi ha la coordinació que tocaria, i això minva
la seguretat dels ciutadans.
Al segle XXI la informació és
poder. Esperem que amb el
nou país puguem configurar
una policia moderna i un bon
sistema, sense herències
passades.
Vostè és expert en polítiques públiques de seguretat. Com el dissenyaria
aquest model?
La meva proposta és un sistema de seguretat sostenible,
un concepte que prové dels
Estats Units. El segle XXI ha
canviat el món. Els riscos de
fa 20 anys són diferents dels
d’ara. El model de seguretat
d’abans, per tant, tampoc
és vàlid. Parlem d’amenaces
noves: el canvi climàtic, la sequera, els fluxos demogràfics,
els ciberatacs, la pobresa, la
corrupció… En tant que país,
també haurem de decidir com
ens impliquen en la seguretat
internacional.
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Catalunya necessita un
exèrcit?
No si és com els dels països

que els tenen dissenyats pel
segle XX, perquè els riscos
d’invasió territorial ja no existeixen. Quan sentim la paraula
exèrcit, tenim una posició
refractària, però –si no volem
dir-ne així– parlem d’un grup
especial que pugui actuar a
qualsevol lloc i en qualsevol
teatre d’operacions. Estem
creant un país nou. Hem de
ser madurs.
Polític: Carles Puigdemont i
Oriol Junqueras, per la seva
valentia
Ídol: Àngel Daban, un
animador infantil que em
fascinava
Pel·lícula: Molt soroll per no res
Cançó: Si em dius adéu
Llibre: Pàtria, de Robert
Harris. L’he llegit més d’una
vegada.
Número: El 7
Mar o muntanya: Muntanya
Salat o dolç: Dolç

Fa estona que parlem de futur. Marc Costa també està
molt vinculat a l’Assemblea
Nacional Catalana. L’1 d’octubre votarem?
Sí, perquè tenim un govern
i un president implicats. No
poden fer marxa enrere.
S’intervindran els locals?
Això no ho sé. L’Estat espanyol té demofòbia i urnofòbia, fruit d’una transició que
ens han venut com a modèlica i que potser no ho va ser
tant.
Vostè ha viscut el procés
sobiranista a primera línia.
Hi ha més compromís del
govern català d’ara que del
de fa quatre anys?
La relació amb el govern va
ser peculiar, perquè l’Assemblea vam sortir del no res i ens
vam posar al capdavant d’un
procés nou que anava a una
velocitat estratosfèrica. Amb
el 9-N, vaig perdre 10 quilos.
Hi ha moments que em vaig
emocionar: la Via Catalana, la
V baixa… La consulta del 9 de
novembre en va ser el cúmul,
però no en vam saber gestionar l’èxit.

Que Carme Forcadell sigui
la presidenta del Parlament
també s’ho deu sentir com
una petita victòria.
La defenso fins a la mort.
És una persona excel·lent i
molt compromesa. No està
al Parlament per aspiracions
polítiques. Juntament amb la
Muriel Casals, han estat dos
grans agents del moment que
vivim ara.

personatges

Expliqui’s.
No vam fer valdre la nostra
força. La relació era diferent.
El govern d’ara té el mandat
democràtic del 27-S, una
base per fer el que fa. El
d’abans, no. El seu soci era
Unió Democràtica, que òbviament també tenia força dins
l’executiu.

“Quan sentim la paraula exèrcit,
tenim una posició refractària”

Tornant a l’òptica local… Fa
nou anys que viu al poble.
Què és el que més li agrada
de Sant Julià?
Els carrers arreglats, l’entorn,
la pau i sentir els ocells.
I el que menys?
Trobo a faltar més relació del
dia a dia i botigues i serveis.
Segurament no hem sabut
alimentar el comerç al poble.
La tendència cada vegada
ens porta més a centres comercials i a Vic.
Quin vilatortí o vilatortina
admira?
M’agrada molt escoltar en
Santi Riera, tot i que a vegades discrepem. Hi posa un
punt de seny necessari.
Quina és la millor experiència que ha viscut fins ara?
Les meves filles. Si hagués
sabut el que m’aporten, les
hagués tingut abans. També venir aquí, a Sant Julià,
fer-me la casa, saber valorar
el que m’han donat els meus
pares i sobretot la Montse, la
meva dona.

“L’ANC va sortir del no res i es va posar al
capdavant d’un procés nou que avançava a
una velocitat estratosfèrica”
I la pitjor?
A nivell de salut, una operació
molt delicada a l’esquena.
També un accident de submarinisme. Se’m va rebentar
el regulador a 30 metres de
profunditat. La rutina va fer
que no prengués les mesures
de seguretat necessàries.
Ara, penso que l’experiència
va ser positiva, entre cometes, perquè allà mateix i amb
una serenor absoluta, em van
venir molts records al cap

i una conclusió: “M’ho he
passat bé”.
Com es definiria?
Cul inquiet, amb moltes
ganes d’aprendre i de fer
coses.
Un bon dia, per vostè, consisteix en…
Ara mateix, tots ho són. Estic
gaudint molt. Sóc afortunat.
Meritxell Vilamala
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Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 77 77

L’Anna Sabaté va néixer a Sant Boi de Llobregat el 30 de gener
de 1940 i des de fa 20 anys sojorna temporalment a Sant Julià.
La seva vinculació amb el Japó li ve del seu marit l’Àngel, que
va conèixer a la coral TAU de Barcelona i havia viscut 35 anys
al Japó. Àngel Ferrer és catedràtic Emèrit de llengües clàssiques
i medalla d’or de l’emperador del Japó i va introduir a l’Anna en
a cultura japonesa.
La tradició de l’ikebana ve del Japó. Tot i que en un principi era
una tradició xinesa, els japonesos la van adaptar ara fa uns 600
anys i no només es van limitar a posar les ikebanes davant dels
budes sinó que a més van adaptar el KI, que és l’esperit de la
natura. I tot això va desenvolupar en l’escola Ikenovo, que és la primera, l’escola mare. L’Anna va estudiar a Barcelona en una escola
Ikenovo japonesa, una escola recta, exigent, la més clàssica.
Els primers 500 anys eren només els homes que podien fer
ikebanes i ara fa 100 anys que en poden fer indistintament homes
i dones. Els nens del Japó aprenen aquest art a partir dels 6 anys
a l’escola. A casa el practiquen tots els membres de la família,
avis, pares, fills, nets...
L’Anna ha portat el seu art a Sant Julià en diverses ocasions.
La darrera aquesta mateixa primavera en un taller organitzat per
Terra de Tupinots, que es va fer a l’Aula de Cultura el mes de maig
passat i en el que hi van participar 25 persones. Els ikebanes van
ser exposats tot el cap de setmana.
Què és l’ikebana
L’art de l’ikebana és donar
una nova vida a un material
que ja és mort. Amb aquesta
metàfora ens reconeixem com
éssers efímers i considerem la
natura com el camí del respecte a la vida. L’ikebana respecta la natura per això es tallen
sempre les flors de manera que
no es noti el rastre d’haver-ho
fet. L’ikebana té tres estadis:
les tècniques, que són moltes
i variades; el fet d’aprendre a
tirar enrere, ser humils, tornar
a començar des del principi

per perfeccionar les tècniques;
i finalment posar-hi els nostres
propis recursos.
Com vas entrar en el món
dels ikebana?
L’any 1996 el meu marit
em va proposar anar a veure
una exposició d’ikebanes a
l’UNESCO a Barcelona. Aquella exposició em va impressionar i impactar tant que en
aquell moment vaig tenir clar
que volia anara a una escola
japonesa per aprendre a fer
ikebanes. Vaig estudiar durant
15 anys. L’últim any el vaig fer a

vivències i experiències

Anna Sabaté, mestra ikebana

l’escola d’ikenovos de Tòquio.
El 2004 vaig rebre com a nom
artístic RHIN JO KA (flor d’anhel celestial). Des d’aleshores
m’he dedicat a l’ensenyament
sense deixar d’estudiar aquest
art i he procurat estar sempre
al costat d’un mestre que em
corregeix els defectes, ja que
l’ikebana no té fi perquè és un
camí de vida, una petita natura
que acompanya la vida.
Què ha de tenir una composició floral perfecta?
La composició depèn de la
mida del recipient i de la tècnica de treball que s’utilitzi en
aquell moment. Ha de seguir
unes proporcions i estar en
tot moment lligat a una filosofia particular de vida. Arrela
en l’interior de les persones i
el seu estat d’ànim. Un cop
l’ikebana està acabat hi ha
d’haver espai entre una planta
i l’altra perquè pugui passar
una papallona. L’objectiu és
que res es repengi en res.
Què aporta l’ikebana a l’individu?
En aquest món adelerat ajuda a saber buscar el silenci i la
tranquil·litat, oblidar-se de tot i
relaxar-se, en definitiva aporta serenitat. L’ikebana com
a cultura és una obra d’art,
una color, una forma. Com
més simple és, més autèntic i
sublim resulta.
Els japonesos consideren
que quan passa alguna cosa,
la culpa és de les dues o més
persones implicades ens els
fets. Això fa que cadascú reflexioni on ha fallat i continuï el
seu camí. L’ikebana crea una
reflexió i atenció constants,
cal estar sempre atent a la natura, perquè l’ikebana s’ha de
fer amb les flors de l’estació
de l’any que correspon. Tots
els japonesos tenen un nínxol davant de casa anomenat
Tokonoma on col·loquen un
ikebana, un bonsai o una figura. Només una d’aquestes
coses.
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A la nostra oficina trobarà l’assessorament
que busca, amb experiència
i professionalitat demostrables.

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

A finals del segle XVI es va
construir una de les cases més
importants de Sant Julià de Vilatorta: el Solà. Aquesta masia
forma part del conjunt de cases
senyorials que hi ha al poble
com can Madirolas, vil•la Mercè,
ca l’Uriach, can Palà, ca l’Alvaro,l ’Arca de Noè, la Llar Jovenil,
can Condes, vil·la Emília... De
fet totes aquestes cases es van
desplegar a l’entorn de la masia
el Solà.
Montse Piqué, en el seu treball L’estiueig a Sant Julià de
Vilatorta 1880-1950, aporta la
següent informació sobre les famílies relacionades amb el Solà:
Felip Benessat Bayés va néixer 2
de maig de 1815 a la casa pairal
el Solà. Era llicenciat en farmàcia i impulsor de diversos avenços científics, com per exemple
la primera instal·lació de gas a
Sabadell. Els seus nebots Francesc de Paula i Frederic Benessat Folch van heretar la finca del
Solà. Ells dos juntament amb el
seu oncle Felip i més tard Josep
Puig i Cunyer i Josep M. Bofill
van ser promotors dels anomenats “xalets”. El seu germà,
Francesc de Paula Benessat
Bayés, es va casar amb Magdalena Puig i Cunyer, germana
de Josep Puig i Cunyer, un altre
dels noms propis de la història
del Solà. Concepció Benessat
Puig, filla de Francesc de Paula Benessat i Magdalena Puig i
Cunyer, es va casar amb Josep
M. Bofill Pitchot (membre de
Institució Catalana d’Història
Natural i president de l’Institut
d’Estudis Catalans). El matrimoni va tenir vuit fills Emili, casat
amb Maria Levi Rosi, pares de
Josep M., Anna i Ricard (arquitecte reconegut internacionalment), Felip, Francesc, Maria,
M. Àngels, Montserrat, Josep i
Carme. La família Bofill són els
patrons de la Fundació Puig i
Cunyer, entitat que gestiona el
Col·legi el Roser.

diccionari de cases i carrers

El Solà

Els últims masovers

La família Erra Pujol es va traslladar de Cànoves al Solà el 1971.
Ells han estat els últims masovers de la casa, fins el 2003. Durant aquests anys van cuidar les terres, els horts i el bestiar:
vaques, porcs, cabres, etc.
Gràcia Pujol i el seu fill Francesc Erra recorden que els que
més hi sojornaven era Emili Bofill i Maria Leví i els seus fills
Ricard i Anna. “Mort l’Emili, van deixar de venir”. En aquella
època, diferents persones i personatges van passar per la casa
de Sant Julià a visitar la família Bofill Leví.

En mans de molts i de ningú

Després de la mort d’Emili Bofill l’any 2000, es van iniciar els
tràmits per vendre la casa. El 2003 es va trobar comprador. Tal
com explica l’Ajuntament, el Solà ha passat per diferents propietaris i actualment està en mans d’una empresa fantasma. Tot i
així, l’estat amb què es troba difícilment fa pensar que té amo.
El nom del Solà prové, com bé diu el mot, d’un espai que li
toca el sol durant més temps del dia. De fet, a la mateixa casa,
encara es conserven símbols del nom: un sol i la lletra “a”. Tot i
així la masia està totalment devastada, per la vegetació, les saquejades i algunes bretolades. “Sap greu que hagi acabat així”
es lamenten els últims masovers del Solà. El que havia estat
una de les cases més important de Sant Julià de Vilatorta està
perduda en la misèrrima ombra.
Carles Fiter
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Tel. 600 64 20 77
C. Núria, 10
Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com

Elena Codina Casanovas va obrir aquest establiment el novembre
de 2008. És un centre de bellesa pensat tant per a ells com per
a elles, on es proposen les solucions estètiques més innovadores
amb un diagnòstic personalitzat. Disposa de diferents cabines per
oferir un ventall ampli de serveis relacionats amb l’estètica corporal i facial. També disposa d’un espai per a la venda de productes
específics per la cura de la bellesa diària.

L’establiment és a l’Av. de Montserrat, núm. 34 (baixos).
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 12.30h i de 15 a 20h
Dissabtes de 9 a 14h. Dilluns, festa setmanal.
Telèfon per reservar hora és el: 93 812 27 29
I per Whatsapp: 680 51 55 11

Quins serveis/productes oferiu?
Disposem de diversos serveis per poder
tractar i millorar l’aspecte: tractaments facials i corporals, manicures i pedicures amb
esmaltat de gel i shellac, permanent de pestanyes, depilacions (convencional, amb fil i
làser), massatges Spa i terapèutics (quiromassatge, reflexoteràpia i drenatge limfàtic),
solàrium...

els nostres comerços de prop

Centre d’Estètica Elena Sbell

Quines novetats d’equipament teniu?
Com a novetat aquest últim any hem incorporat un Làser díode d’alta potència per eliminat els pèls de manera definitiva, i un Solàrium amb làmpades de col·lagen.
Com i d’on és la clientela?
Tenim clients femenins i masculins, tot i que
la major part són dones. La franja d’edat és
d’entre 11-90 anys. I tenim clients/es de Sant
Julià, però també d’altres municipis.
Quin és el producte/servei que agrada
més a Sant Julià?
Depèn una mica de les necessitats que té
cada client i cada clienta. Però per exemple,
ara que estem en període d’estiu, el que realitzem més són depilacions, manicures i pedicures.

Com hem de preparar la pell a l’estiu?
La calor ens fa venir ganes de
bronzejar-nos el cos, però per ferho hem de tenir en compte que
rebem molta exposició solar i que
per tant, una mala preparació ens
pot provocar danys visibles a la
pell. Així, per tal de no tenir cap
insolació a la pell, us donarem alguns consells per aquest estiu:

És important hidratar la pell per dins i per fóra. Exfoliar la pell
una vegada a la setmana. També podem començar a activar
la melanina del cos amb algun raig UVA. Podem utilitzar un
activador del bronzejat (hi ha cremes o complements nutricionals que preparen la pell). No rebre cap raig de sol sense
crema protectora, escollint correctament el grau que necessitem de protecció (cal tenir en compte que una cremada
ens pot provocar conseqüències greus a llarg o curt termini i
per això és important que siguem previsors!).
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punt jove

PUNT JOVE TORTÍ - ca l’Anglada

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

L’equip vilatortí els Burrus guanyen el Raid dels Ausetans
El Raid dels Ausetans és un circuit d’aventura on els grups de
participants joves han de superar proves de diversa índole en
un temps determinat. Cadascuna de les proves pretén potenciar
unes capacitats concretes i persegueix uns objectius específics.
El Raid dels Ausetans s’articula al voltant de dues fases: la fase
de competició local i la fase de competició comarcal. De la final
local, van sortir dos equips finalistes que van poder gaudir de tot
un cap de setmana d’aventura a Les Comes, disputant la final
comarcal. Aquests dos equips van ser els “Burrus” de Sant Julià,
que arribaven a la final per tercer any consecutiu i els “Godfathers”, que per primera vegada arribaven a aquesta fase del Raid.
Diuen que a la tercera va a la vençuda, i aquest any els “Burrus”
han fet bona aquesta dita, ja que portaven dos anys acabant el
Raid amb uns molt bons resultats, però no ha estat fins aquesta
edició que han aconseguit el millor resultat de la comarca. El
premi que s’emporta l’equip vilatortí per haver guanyat el Raid,
és una entrada a Port Aventura per cada membre de l’equip.
Felicitats a tot l’equip dels “Burrus”, que des de fa anys participa
al Raid dels Ausetans amb un comportament exemplar. Aquest
també és un premi a la perseverança que han tingut tots aquests
anys fins que finalment han aconseguit la millor puntuació del
Raid dels Ausetans 2017.

Ja estem instal·lats a ca l’Anglada
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Tornant de les vacances de setmana santa, el Punt Jove es va
traslladar del pavelló a la primera planta de ca l’Anglada. Durant
els mesos d’estiu el Punt Jove està tancat, però tan bon punt
comenci el curs escolar tornarem a obrir cada tarda de dilluns
a divendres, des del les 5 fins a les 8 de la tarda. Des de la regidoria de joventut es valora molt positivament l’obertura d’aquest
nou espai per al poble, ja que estem ubicats a un lloc més cèntric
i acollidor on els joves hi poden accedir amb més facilitat.

Cloenda de la temporada
de “Futbol amb Valors”
El projecte de Futbol amb Valors, que s’ha realitzat per primer
cop al poble, va tancar la temporada el 30 de juny passat amb
una trobada comarcal a Sant
Vicenç de Torelló. Des del mes
de gener, cada dilluns ens hem
anat trobant un grup de nenes i
de nens, per practicar el futbol a
la pista poliesportiva, treballant
d’una forma especial els valors
de companyonia, joc net, joc
en equip i respecte al rival, que
aquest esport ens aporta i que
massa sovint ens n’oblidem. Per
acabar la temporada vam anar
amb autobús fins a Sant Vicenç
de Torelló on ens vam trobar
amb nens i nenes dels pobles
de l’Esquirol, Prats de Lluçanès, Balenyà, Sant Bartomeu del
Grau, Santa Eugènia de Berga i
Sant Vicenç i Sant Pere de Torelló. Durant tota la tarda vam disputar partits de futbol al mig del
poble amb la metodologia del
tres temps. Tots els participants
van ser obsequiats.

Torna la Tupiporkada
El pròxim dia 19 de juliol es previst fer la Tupiporkada. Aquesta
activitat ja s’ha anat instaurant al
municipi en els últims anys com
un acte més de la Festa Major i
actualment molts joves del municipi l’esperen, per embrutar-se
de fang tot passant una bona
estona. La Tupiporkada és una
gimcana sobre fang que es fa
en un camp, darrera el pavelló.
Consta de diverses activitats
com ara una cursa d’obstacles,
el joc del mocador o estirar la
corda. Aquesta activitat impulsada pel Punt Jove compta amb
la col·laboració directe d’un grup
de joves del poble que participen
de l’organització des d’un primer
moment. Des del Punt Jove volem agrair la implicació d’aquest
grup de joves perquè sense la
feina que fan i les seves idees de
“bomber,” no tindríem una Tupiporkada tan esbojarrada.

punt jove
Un Casal d’Estiu
molt concorregut
Des que es va acabar el curs
escolar les instal·lacions de
l’escola Bellpuig acull el Casal
d’Estiu Municipal que enguany
s’ha endinsat en un viatge misteriós a l’illa perduda, on els
nens i les nenes estan coneixent la meravellosa diversitat
cultural del món on vivim. Cal
destacar la gran participació
d’aquest any, amb prop d’un
centenar d’inscripcions repartides entre les vuit setmanes
que durarà el casal. Des d’aquí
volem agrair a l’equip de monitores del casal l’esforç i dedicació que hi dediquen per fer
del casal una experiència enriquidora i engrescadora per a
tots els nens i les nenes que hi
participen.

El Camp Tortí més esperat pels joves
Aquest any és la segona edició del Camp Tortí, un projecte basat
en l’educació i servei, mitjançant la qual els joves viuen una experiència de treball comunitari dins el poble i a la vegada realitzen
un seguit d’activitats lúdiques com acampada, rocòdrom, trapezi
o bubble football. Aquest any s’està arreglant la zona de la font de
la Riera i part de les Set Fonts. La bona valoració que va tenir la
primera edició del Camp Tortí ha fet que enguany hagi augmentat
la participació, amb 24 joves inscrits en aquest projecte que de
mica en mica va arrelant al nostre poble.

Sortida al parc aquàtic Aquabrava
El dijous 13 de juliol, està prevista la 6a sortida jove mancomunada amb municipis d’Osona centre. En aquesta ocasió va fer la
tercera sortida jove al parc aquàtic de Roses. Aquestes sortides
es realitzen dos cops l’any, al novembre s’organitza una sortida a
Port Aventura, i al mes de juliol, al parc aquàtic de Roses. Aquesta activitat l’organitza el Servei de Joventut del Consell Comarcal
d’Osona, amb els ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta, Les Masies de Roda, Calldetenes, Folgueroles, Tavèrnoles, Vilanova de
Sau i del Bisaura. Sortides com aquestes fomenten la coneixença
i cohesió entre grups de joves de diferents municipis, i possibilita
oferir alternatives al temps lliure. La valoració fins el moment per
part dels joves i dels tècnics és molt positiva, i hi ha la voluntat de
continuar organitzant sortides mancomunades com aquesta.
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Notes de

Sopar popular

Pregó de la Festa Major

21è Concurs d’allioli

El pregó d’enguany anirà a càrrec de Meritxell Vilamala i Carles Fiter que presentaran
el documental “Aquí Ràdio Sant Julià de
Vilatorta”, amb el qual van ser guardonats
amb un accèssit de la Beca de recerca Josep Romeu 1014-1015.

Inscripcions: abans de començar el concurs.
Bases:
Elaboració: els participants hauran de fer l’allioli dalt
de l’escenari de la plaça.
Temps: els concursants disposen d’un temps màxim de 20 minuts.
Utensilis: cada participant s’haurà de proveir d’un
morter i una mà de morter.
Ingredients: es facilitarà els alls i un setrill d’oli.
Els altres ingredients es deixen en consideració de
cada participant.
Participació: es pot participar individualment o, com
a màxim, en parella.
Premis:
- Premi al millor allioli
- Premi al millor allioli amb ingredients
- Morteret de record per a tots els participant

8a Mostra d’Art Local
Inauguració:
diumenge, 16 de juliol, a les 7 de la tarda,
a l’Aula de Cultura
Dies d’exposició:
dissabte 22 i diumenge 23 de juliol
Horari:
matins d’11 a 2/4 de 2 i tardes de 5 a 8

Mil futurs
Noemí Morral presenta l’espectacle Mil
Futurs a Sant Julià de Vilatorta, espectacle
de petit format i de curta durada basat en
el llibre “Finestra poètica a Essaouira”. Poesia i dibuix: Noemí Morral. Guitarra: Quim
Salinas. Direcció: Joan Roura. Dijous 20
de juliol, a les 10 de la nit, a la plaça Major.

Concert de Txarango
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El concert de Txarango es farà al pavelló
municipal i començarà a 2/4 de 2 de la nit.
previament, a 2/4 de 12 actuarà el grup
Sixtos com a teloners. L’acte acabarà amb
una sessió de DJ.

El sopar popular és un acte compartit a plaça. El
sentit d’aquesta festa en comunitat és perquè s’hi
participi presencialment. Es recomana que no vingueu a buscar el sopar si teniu intenció de menjarvos-el a casa. No trenquem l’autèntic esperit de la
festa.
Tiquets: ja es poden adquirir els tiquets del sopar
fins el dimarts 19 de juliol
a les oficines de l’Ajuntament.
Preus: preu simbòlic d’1€ per tiquet per a les persones empadronades.
Persones no empadronades: 8€.
Amb aquesta mesura es vol evitar el mal ús que es
pugui fer dels tiquets i el malbaratament del menjar.
Cal dur: taula, cadira i coberts
Muntatge de taules: les taules es poden muntar a
partir del matí del mateix divendres.

Correfoc
Itinerari: carrer i plaça de l’Església, c. Rector
Roca, c. Campanar, pl. Major, c. del Pont, pl. de
l’Ajuntament, c. sant Roc, av. Jaume Balmes i c.
dels Marquesos de Vilallonga.
Mesures de protecció de les cases: protegiu amb
cartrons les portes, finestres i vidrieres de la planta
baixa de les cases per on passa el correfoc.
Mesures de protecció dels participants: per participar del correfoc i posar-se sota les guspires cal que
us equipeu bé amb roba de cotó de màniga llarga
i pantalons llargs, barret moll, mocador també moll
per la cara i calçat ben cordat. Si no hi participeu
activament no us hi acosteu i mireu-lo des de lluny.

festes

FESTA MAJOR
DE
VILALLEONS
DIJOUS, 27 DE JULIOL
2/4 d’11de la nit
ACTUACIÓ
de la mongetada:
MAG POTA

DISSABTE, 12 D’AGOST
6 de la tarda
GIMCANA POPULAR
amb música
(organitza: Tupinots)

10 de la nit
a l’església:
CONCERT
Grup METROPOLITAN
DIUMENGE, 13 D’AGOST
9 del matí:
TROBADA DE PUNTAIRES
11 del matí:
ZUMBADA
5 de la tarda:
CERCAVILA GEGANTERA
6 de la tarda:
ACTUACIÓ INFANTIL:
ORIOL BARGALLÓ +CIA
I FESTA DE L’ESCUMA
DIMARTS, 15 D’AGOST
9 del matí:
TORNEIG DE BOTXES
3/4 d’11 del matí:
MISSA SOLEMNE
5 de la tarda:
AUDICIÓ DE SARDANES
cobla
JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT
7 de la tarda:
CANTADA D’HAVANERES
grup ULTRAMAR
amb rom cremat

L’Estiu Set Fonts arrenca amb
les cançons d’Esquirols
Més de 350 persones van participar activament el divendres dia
30 de juny passat, en la primera de les tres propostes del cicle
Estiu Set Fonts programats per aquest any. El so de 25 guitarres
vingudes d’arreu de la comarca van engrescar i seduir tothom amb
cançons dels Esquirols i del grup de Folk. Grans i petits, tres generacions cantant a l’uníson les mateixes tonades. La pluja va fer la
guitza i es va activar el pla B que era fer-ho al Saló Catalunya. Un
Saló que es va omplir de gent que tenia moltes ganes de cantar.
Els 250 cançoners que es van repartir van fer curt. Cançons com
Arrels, Fent camí, Conte medieval No us puc dir si plorava perquè
plovia del mític grup osonenc i altres com Escolta-ho en el vent,
Puff el drac màgic, o Quan el sol es pon, del grup de Folk van fer
aflorar les emocions i la tendresa. Dues hores de companyonia i
germanor volant sobre teulades. Sortint de la sala es tornava a
tocar de peus a terra amb un còctel de cava i un pica pica per a
tots els assistents.
Les altres dues propostes de l’Estiu Set Fonts són les actuacions de Ad Libitum el 7 de juliol amb el concert Música de tots els
temps. Ad Libitum és una formació musical de dues veus, violí,
guitarra i piano formada per joves estudiants del conservatori que
han unit el seu talent per oferir la millor música en directe. Sorprenen pel seu estil, dedicació i harmonia.
Quartet Ausa tancarà el cicle el dia 28 de juliol. Aquest quartet de
corda neix especialment per aquesta ocasió i fa el seu debut a
Sant Julià amb l’objectiu d’esdevenir una formació estable i sòlida.
La Núria Güell i la Bruna Anfruns –violins-, en Pau Vall –viola- i la
Clara Ferrer –violoncel- són exalumnes del Conservatori de Vic,
recentment graduats.

Un broc de les Set Fons
és la nova imatge del cicle
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FRANKFURT
SANT JULIÀ

NÚRIA

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

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

L’Ou com balla
No és la primera vegada que el
col·lectiu Terra de Tupinots ens
sorprèn amb una de les seves
propostes. En aquest cas, es
tracta de la recuperació de
la centenària tradició de l’Ou
com balla, amb motiu de la festa religiosa del Corpus Christi.
Aquesta celebració d’origen
medieval i estesa per tota la
cristiandat des del s. XIV, antigament s’acompanyava d’una
solemne processó de la que,
els que som granats amb anys,
en tenim un grat record.
El diumenge 18 de juny,
doncs, un bon nombre de vilatortins i de forans, al bell mig de
la plaça Major recentment remodelada, van poder presenciar la instal•lació d’un brollador
amb l’Ou com balla suspès per
la força de l’aigua, en el context
d’un dia festiu i lluminós curull
de flors. La instal·lació s’acompanyà, alhora, amb un conjunt
de 12 plafons en els que, de
manera succinta, s’exposaven
imatges i textos sobre el sentit
d’aquesta festa.
L’Ou com balla del 2017 a
Sant Julià consistí en una bella
acció artística duta a terme per
Terra de Tupinots, però, sobretot, per la tossuderia d’en Cli-

ment Villegas que ha estat l’autor de l’enginyós artefacte de
l’Ou com balla, sense el qual
no hi hagués hagut la festa. El
cartell, com sempre, és obra
d’en Xevi Pona. Tot aquest
conjunt, vist en planta des del
terrat de ca l’Anglada, reproduïa, evocadorament i simbòlica, la custòdia amb la sagrada
forma, objecte principal de ve-

neració en les processons del
Corpus tradicional.
A l’hora de valorar aquesta
nova aportació de la festa de
Corpus de Terra de Tupinots,
que tan dignament ha estat
recuperada i representada, és
escaient recordar la tan debatuda identitat d’Europa, definida per la història compartida i la riquesa dels elements
pluriculturals dels pobles que
la conformen, un fonament rellevant dels quals és el cristianisme. És a la llum d’aquest
fet que s’ha d’entendre la instal·lació de l’Ou com balla, a
hores d’ara una acció artística
més aviat festiva i cultural que
religiosa, carregada de nostàlgia per a molts ulls.
Una vegada més cal felicitar Terra de Tupinots perquè,
gràcies a la tossuderia dels
capdavanters, amb migradesa
de recursos i la implicació de
molts vilatortins, han estat
capaços de sorprendre’ns una
vegada més amb un projecte
digne i acurat que entronca
amb la nostra tradició cultural.

entitats

Terra de Tupinots

Francesc Orenes

Taller i exposició d’ikebana
El 13 de maig passat vam organitzar el segon taller d’ikebana
que va comptar amb la mestra Anna Sabaté i la participació de
25 persones. Els ikebanes van ser exposats durant tot el cap de
setmana a l’Aula de Cultura.

Ajornada l’Encesa de les Set Fonts

Davant el temps imprevisible que s’esperava es va decidir posposar l’Encesa per una altra data que s’anunciarà oportunament.
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Agrupació Sardanista
47 anys fent rotllana.
Fes-te soci de les sardanes
Ja han passat 47 anys des que aquell juliol del 1970 -i en uns
moments políticament molt difícils-, un petit grup de persones
encapçalades per en Josep Tort, fundaren l’Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta. Aquests aficionats, entusiastes i
enamorats de les sardanes organitzaren les primeres audicions
d’estiu de forma estable, amb l’ajut econòmic d’una cinquantena
de socis i d’algunes famílies del poble.
Durant aquests anys per la junta directiva de l’Agrupació hi
han passat una trentena de persones que de forma totalment
desinteressada han col·laborat a fer que la nostra dansa formi
part de la cultura vilatortina, fent poble i fent país. No oblidem
que la sardana com a manifestació de música i dansa constitueix
un dels patrimonis més importants de la cultura catalana.
Any rere any hem anat mantenint les activitats sardanistes al
poble, que al llarg de tot aquest temps se situa en una mitjana de
12 actuacions anuals, tot i que econòmicament cada cop és més
difícil, atès l’elevat preu de la contractació de les cobles.
Sortosament la família sardanista de Sant Julià avui és de 205
socis i hem pogut constatar que alguns d’aquells 50 primers
encara ho continuen sent. Des d’aquí el nostre agraïment més
sincer.
Les vuit persones que formem la junta actual estem contents
de mantenir viu el relleu generacional. Tot i les moltes dificultats
que tenim mirem el futur amb optimisme i continuem treballant
amb la mateixa il·lusió i entusiasme de sempre per assolir noves
fites, però sobretot, per mantenir viva la flama sardanista a Sant
Julià i Vilalleons.
Si pots, fes-te soci de l’Agrupació Sardanista. Per només
10 Euros a l’any ajudaràs a donar continuïtat a una entitat que
treballa pel nostre poble i que vol, sense cap mena de dubte,
continuar fent anys. Si les teves inquietuds van més lluny i vols
implicar-t’hi més, també seràs molt ben rebut com a membre de
la junta.
Per acabar volem fer un agraïment especial a totes les persones que, sense ser socis, col·laboren amb l’entitat pel sol fet
d’assistir a les ballades i comprant números dels sortejos; a la
trentena de comerciants de Sant Julià que ens donen el seu suport, a l’Ajuntament, a algunes famílies i entitats del poble i a
la gent que, sense ser de la junta, col·labora en l’organització
d’alguns actes. Entre tots ho fem possible! Moltes gràcies per
aquests 47 anys fent rotllana amb nosaltres!

Diumenge
5 de novembre:
Castanyada
sardanista
al pavelló

Calendari
sardanista
fins a final d’any
Dissabte 15 de juliol
a les 10 de la nit
a la plaça de Catalunya:
Audició de Festa Major
cobla: la Flama de Farners
Diumege 23 de juliol
a les 5 de la tarda
al parc de les Set Fonts:
Audició de cafè de F. Major
cobla: Rosaleda
Dilluns 15 d’agost
a les 5 de la tarda
a la plaça dels Castanyers:
Audició de Festa Major
cobla: Jovenívola d’Agramunt
Diumenge 5 de novembre
a les 5 de la tarda
al pavelló municipal:
Audició-Castanyada
cobla: Ciutat de Girona
Dissabte 10 de desembre
a les 6 de la tarda
al Saló Catalunya:
Concert de Nadal
cobla: la Flama de Farners

Com que abans de sortir el proper número de la revista ja haurem fet la
castanyada sardanista, que enguany és el proper 5 de novembre, volem
convidar-vos a participar-hi tot ballant alguna de les nou sardanes que interpretarà la cobla Ciutat de Girona i també a menjar alguna castanya dels
50 kg que torrarem, especialment aquell dia, a les brases del restaurant
de les Set fonts i que es consumiran a la mitja part de l’audició acompanyades d’un traguet de vi dolç que les fan de millor empassar. Recordeu,
el 5 de novembre al pavelló, Castanyada popular, no us la perdeu!
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L’associació Abaraka Bake i la Universitat de Vic - Universitat Central
de Catalunya (UVic - UCC) hem
signat un conveni de col·laboració
educativa en la formació dels estudiants. Aquest conveni permetrà
que estudiants dels graus de psicologia, educació social i CAFE (Ciències de l’activitat física i l’esport) puguin realitzar les seves pràctiques
en centres i institucions de Gàmbia
i, en concret, de Jali. Així doncs, és
molt possible que el curs vinent un
grup d’estudiants d’aquestes carreres viatgin a Jali per col·laborar
amb l’escola, organitzar un torneig
esportiu o treballar amb les dones
i, de ben segur, aprendre i viure una
experiència personal i professional
molt diferent.
El segon tema que us volíem comentar fa referència al projecte del
torn. Durant els mesos de desembre i gener la Lali, una voluntària
amb molts bons coneixements de
ceràmica i que l’any passat va fer
uns mesos de pràctiques d’aprenentatge de torn de peu amb el
que va construir en Climent Villegas
com a prototip per fer l’escultura
dedicada als terrissers, va anar una
temporada a Jali. Va seguir amb la
formació a les dones i d’algun home
sobre l’elaboració de peces i el resultat ha estat excel·lent. El grup
d’aprenents han avançat molt i han
produït peces que han rebut l’interès de la gent per ser comprades. El
projecte segueix avançant.
Finalment, com a associació ens
vam adherir al manifest perquè les
nostres institucions acullin les persones refugiades i el 18 de febrer
vam participar a la manifestació a
Barcelona en el marc de la campanya “Casa nostra, casa vostra”.
Sense l’estima i l’empatia per als altres l’alternativa és un món d’odi, de
por i de murs.
Tota la informació de l’associació es pot trobar al blog: http://abarakabake.blogspot.com.es/
Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta – Jali
abarakabake@gmail.com
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Abarake bake

Coral Cants i Rialles

Després del 40è Aplec de Caramelles vam preparar el Concert de primavera que presentàrem a Santa Eugènia de Berga el vespre del dia 10 de juny, en agraïment a la cantada
que va fer la coral Els Cantaires de Santa Eugènia, el dia del
nostre Concert de Nadal de l’any passat.
A l’endemà diumenge cantàrem la missa de l’Homenatge a la Vellesa a la Parròquia de Sant Julià. Aquesta festa
en honor a les persones grans del municipi és organitzada
per l’Ajuntament. Amb aquests dos concerts hem finalitzat
el curs, que reprendrem de nou al mes de setembre per
preparar la Fira d’entitats, les misses de la Puríssima i de
Nadal i el Concert de Nadal previst pel diumenge 17 de
desembre.
Per finalitzar us volem anunciar que ja som 19 persones a la Coral però volem créixer més per fer-la més gran
i millor. Per això us demanem novament que us animeu a
venir-hi. Passareu una estona divertida i agradable. No cal
tenir coneixements de cant ni de música, la majoria dels
que hi som no els i tenim, i ens en sortim prou be.
Us desitgem un bon estiu, i fins aviat.
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Cursos anglès nens, adolescents i adults.
Preparació exàmens Cambridge First
Certificate & Advanced.
Estades acompanyades a Anglaterra a l’estiu.

Plaça de l’Era, 3 Folgueroles
93 812 27 03
info.englishlinks@gmail.com
www.englishlinks.es
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Tupinots

Més de 50 Tupinots en 10 anys
Enguany el Consell de Joventut-Tupinots afrontem una
Festa Major d’allò més especial: fem 10 anys. Concretament, aquesta és la 10a que
organitzem i, a més, a finals
d’aquest 2017 celebrem 10
anys de la nostra creació -el
20 de setembre de 2017-. Més
de 50 persones han passat per
aquest Consell de Joventut
per dinamitzar una mica més
el poble.
Des d’aquestes línies, dues
generacions donem les gràcies a tots i cadascun dels que
han estat a l’ entitat, tan i tan
important pel poble. Per això,
precisament per aquesta Festa Major dedicarem l’activitat
“Especial 10 anys Tupinots”
per commemorar aquesta efemèride. No us ho perdeu! Sobretot els ex-tupinots i ex-tupinotes!
Moltes altres novetats...
La celebració no s’acaba
aquí. Amb motiu del 10è aniversari, juntament amb l’Ajuntament, hem organitzat una
nit de concerts el 22 de juliol
amb Sixtus i Txarango. De fet,
aquest darrer grup, estrenarà
el nou disc per primer cop a la
comarca d’Osona.
D’altra banda també proposem noves activitats com
la Baixada de carretons el dia
16l; hem mantingut activitats
que l’any passat van triomfar
com la Festa Holi; i n’hem eliminat, com vam dir, aquelles
més problemàtiques, com la
discomòbil.
Tot i així la gresca no s’aturarà, els Tupinots donem el
tret de sortida amb el cap de
setmana jove: la Caminada
nocturna el dia 14 i el Birratorta el 15. Precisament en el
segon concurs de la samarreta del Birratorta, en el qual s’hi

han presentat 5 propostes, la
guanyadora ha estat la Clàudia
Dunkel. Moltes gràcies a tots i
totes per participar!
Com a novetat també cal
destacar que hem fet una festa abans de la Festa Major: la
festa del Parrac que es va fer
al Saló Catalunya a principis
de juny.
Nous aires
El Consell de Joventut no

s’entendria sense totes les
persones que hi han passat,
però també les que hi entren
de nou. Per això el setembre
de l’any passat, acabada la
Festa Major del 2016, gairebé
una desena de Tupinots van
deixar el Consell de Joventut però el relleu va continuar amb l’entrada de 15 joves
més. Aprofitant l’avinentesa
es va fer el canvi de junta de
l’entitat.

Aquest és el nou programa
de la Festa Major dels Tupinots
Divendres 14 de juliol - 10 de la nit - plaça de Catalunya:
Caminada nocturna
Dissabte 15 de juliol - 2/4 de 5 de la tarda:
Aigua pel jovent + Entrepà + Festa a les Set Fonts
Diumenge 16 de juliol - 2/4 de 8 del vespre - carrer N’Anna Xica:
Baixada de carretons
Dimecres 19 de juliol - 10 de la nit - plaça de Catalunya:
Especial 10 anys Tupinots
Divendres 21 de juliol - 12 de la nit - plaça de Catalunya:
El ball del fanalet encetarà la festa amb música dels anys 80
Dissabte 22 de juliol:
A les 2 del migdia: Dinar Jove
A les 5 de la tarda: Holi Festival
A 2/4 de 12 de la nit: Concert amb Sixtus, Txarango i després DJ

47

48

entitats

Vilatorta Teatre

Representació de l’obra “El suïcida”

En el teatre s’hi somnia; és en una
altra part on hom s’ha de despertar. Rilke.
L’obra que vam representar
el cap de setmana del 17 i 18
de juny, al Saló Catalunya, va
ser la segona que va escriure Nikolai Erdman i la darrera,
ja que el partit Stalinista la va
suspendre quan estava a punt
de ser representada (1932).
Els tres millors teatres de
Moscou se la disputaven i va
ser Meierhold qui va guanyar
per mà a Vakhtangov i Stanislavski. Com podem veure va
començar amb mal peu, tot i
ser una autèntica obra d’art.
Erdman, en aquesta obra,
utilitza magistralment la sàtira
més descordada i mordaç per
fer la seva crítica social amb
una clarividència que fins avui
no ha tingut aturador. Aquest
home gris que la nostra i la
seva societat deixa de banda al servei de les oligarquies
més deshumanitzades, ell l’hi
dóna nom i cognom i de manera vodevilesca, amb clau de
farsa, molt lluny del cru realisme, ens va ensenyant tota la
misèria de la condició humana quan és explotada per altres homes sense escrúpols ni
pietat.

Hem volgut actualitzar
aquesta obra amb una versió
adaptada al moment històric
que vivim a Catalunya (2017),
i això ens ha portat, sense
cap dubte, al major repte teatral de la nostra entitat. Vilatorta Teatre posa en escena
vint actors i actrius, al voltant
del pal de paller d’en Semion
(el suïcida), un antiheroi que
empès per les circumstàncies
ha de viure uns fets èpics que
toquen la sensibilitat de l’espectador, sense deixar l’hilarant humor.
Aquest teatre amb funció
social vol fer-nos comprendre
la realitat, sempre de la mà de
la sàtira, alhora que fer despertar la consciència de l’espectador, provocant-lo i fent-lo
sensible a l’explotació de l’home per l’home començada des
de dalt (governs, bancs, empreses) i s’acaba per l’entorn
més immediat (veïns, amics,
etc.). Com diu el crític teatral
Xavier Fàbregas: “aquest servei públic del teatre en tant
que expressió d’inquietud, de
reflexió, de denuncia, té l’obligació de dur a terme dins qualsevol societat a favor de la majoria. Un servei públic al qual
els homes de teatre, més enllà

de la nostre particular estètica,
tenim l’obligació de mantenir-nos fidels (...) l’individu se
sent perdut enmig d’una societat que l’ignora, i sap que la
seva sort no serà diferent de la
del veí, sinó que en un moment
donat, potser, tots dos sucumbiran estúpidament sota un
mateix desastre”.
Cal destacar la pobresa
moral de l’actual societat, la
injustícia social i la pressió
estatal sobre una classe treballadora totalment arruïnada
de valors i de mitjans, amb la
por al cos per un futur incert
per sobreviure. I tothom sap
qui ens ha portat en aquesta
mísera situació: les classes
dirigents corruptes que saben
que la por és el fonament de
la majoria dels governs. Amb
paraules de Sèneca: “Qui tem
és un esclau”. El nostre personatge doncs, tan entranyable amb la seva actitud, va
denunciant els fets fent-nos
reflexionar seriosament, sense deixar de riure per la seva
ingenuïtat i covardia.
Des de Vilatorta Teatre us
desitgem un bon estiu i una
molt bona Festa Major!
Lluís Badosa, Director
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Parlem amb les entitats

Gemma Descals i Sílvia Agrassot,

presidenta i secretària del Club de Patinatge artístic de Sant Julià

El setembre de 2011 una colla de famílies de l’escola Bellpuig van
decidir muntar una activitat de patinatge artístic, com a extraescolar,
ja que moltes nenes ho demanaven i els feia il·lusió patinar i van començar a fer-ho a la pista del pati de l’escola. El febrer de 2012 es
va formar l’entitat com a club i es va contactar amb l’Ajuntament per
poder fer ús del pavelló pels entrenaments. El mateix grup de pares
va contactar amb la Montse Morera perquè els fes d’entrenadora. La
Montse es va ocupar de gestionar la imatge i la coordinació del club.
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Parlem de les patinadores
Actualment el Club el formen
55 patinadores procedents de
Sant Julià, de Sant Boi de Lluçanès, de Vic, de Folgueroles
i de Vilanova de Sau i d’edats
compreses entre els 4 i els 16
anys.
Qui les entrena?
Disposen de tres entrenadores federades per la Federació
Catalana de patinatge: la Judit
Batriu, l’Anna Mor i la Mireia
Garcia. Aquesta temporada
passada també han comptat
amb la col·laboració de la Sabina Garcia, una de les patinadores amb més experiència del
club que ha ajudat en la tasca
d’entrenar les més petites.
Competiu?
Les entrenadores preparen

les patinadores per dues modalitats diferents: la individual,
on els ensenyen figures i les
acompanyen a les competicions corresponents a la seva
edat i categoria; i els grups
de xou, una modalitat que explica una història a través del
ball durant 3, 4 o 5 minuts. El
xou combina les tècniques de
patinatge, teatre i dansa. Fa
dos anys, la primera vegada
que competien, les del grup
de secundària van quedar terceres en el campionat d’Osona i en aquesta temporada hi
han començat a competir les
del grup de primària que han
quedat terceres i les de secundària quartes. Les patinadores
també assisteixen a festivals
organitzats per diferents clubs

de la comarca amb balls preparats expressament. A Sant
Julià organitzem dos festivals
el “Festivalet” que es fa pels
volts de Nadal i que és de petit
format i va dirigit a les famílies
de les patinadores. El mes de
maig organitzem un festival
obert, on venen altres clubs
convidats. Enguany hem celebrat la sisena edició.
Què fa falta per patinar?
És recomanable començar a
partir dels 4 anys pel tema del
pes dels patins i de l’equilibri.
Quan comencen a patinar només els cal uns patins, un mallot i una dessuadora del club.
Els patins han de ser adequats
al nivell de les patinadores,
per tant poden començar amb
uns patins senzills que s’hauran d’anar adaptant a mesura
que augmenta el seu nivell de
tècnica. Cada final de temporada les patinadores reben un
obsequi del club i se’ls regala
un complement de l’equipament perquè així poden anar
completant el seu vestuari que
acabarà sent igual per a totes
les patinadores. L’any passat
va ser una samarreta i aquest
any unes malles. Pel que fa al
vestuari de xou l’han de comprar les mateixes patinadores
però el club procura ajudar-les
una mica econòmicament.
També és important saber que
hi ha un sistema de revenda
de material entre els les mateixes famílies de les patinadores. El que es queda petit i és
de bona qualitat es posa a la
venda a un bon preu perquè el
puguin adquirir les patinadores més novelles.
Pel setembre comenceu una
nova temporada
La intenció és fer un stage
abans de començar la tempo-

Oriol Riera porta a Sant Julià
el primer OR Experience

Uns 80 nens van participar en la primera edició de l’Oriol Riera
Experience que es va fer del 26 de juny a l’1 de juliol passat a
les instal·lacions esportives municipals. Una setmana enfocada
“no només als entrenaments sinó també amb jornades formatives”. Així defineix el seu fundador aquest projecte futbolístic:
“Nosaltres no parlem de campus, sinó d’una experiència que ens
permet aportar als nens els aspectes més importants que com a
futbolista professional estic acostumat a viure durant tot l’any”.
En aquest sentit han comptat amb diversos professionals de Nike
o de Bayés Esport i també han tingut la visita d’Andrea Orlandi,
jugador del Novara Calcio de la sèrie B de la Lliga Italiana.
Pel que fa als entrenaments, Riera comentava que “en aquestes edats les posicions no estan molt definides”. Per això cada
dia han treballat una posició diferent: central, lateral, mig centre,
extrem i davanter amb els seus conceptes tan defensius com
ofensius. Riera feia temps que tenia ganes de portar “aquesta experiència a la comarca” però no ho volia fer “si jo no hi era. Sóc
una persona important per a ells, m’agrada conviure-hi i mostrar
els meus coneixements i la meva experiència en aquest món”. Per
fer-ho, ha comptat amb una vintena de professionals com a equip
tècnic d’aquest “nou concepte esportiu que fins ara no s’havia
portat a terme a la comarca”.
La vinculació d’Oriol Riera amb el nostre poble ve des de la
seva infantesa quan amb el seu pare entrenaven en el camp de
terra del Sant Julià.
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rada que ho farà la mateixa
setmana que les escoles.
Fins a final d’aquest mes
l’activitat és gratuïta i poden
provar-ho tots els nens i les
nenes a partir de 4 anys que
hi estiguin interessats per
veure si els agrada, per això
el club els deixa els patins.
Només cal que es presentin
als entrenaments al pavelló
i ho provin i si els agrada a
l’octubre es poden inscriure.
Com veieu el futur del club?
El club va néixer com
una activitat extra-escolar i
la filosofia sempre ha estat
aquesta. Però amb la introducció de la participació a
competicions ens hem començat a professionalitzar
i la intenció és federar totes les patinadores. La idea
és encaminar el club cap al
patinatge professional, tot i
que amb les petites el nivell
d’exigència ha de ser més
baix perquè s’han d’anar
introduint a poc a poc en
aquest món. L’objectiu és
créixer en nivell i en patinadores per això és vital poder
disposar de més hores de
pista per realitzar els entrenaments. Actualment els entrenaments es fan dimarts,
dijous i divendres, però ens
agradaria poder-los ampliar.
Amb un ventall d’edats tan
divers és fa molt difícil poder muntar els grups i això
fa alentir l’aprenentatge de
les més avançades, per això
és important poder disposar
de més hores d’entrenament
i esponjar i diversificar els
grups segons el nivell.
Des d’aquestes pàgines
volem donar les gràcies per
la feina que fan tots els pares i mares que col·laboren
durant tota la temporada en
diferents tasques del club
ja sigui en organització dels
festivals, el maquillatge, la
perruqueria, el vestuari, els
decorats, etc.
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CE Vilatorta
II Torneig Fira del Tupí
El cap de setmana del 27 i 28 de
maig vàrem celebrar el II Torneig Fira
del Tupí, de categoria cadet femení.
Compartírem unes jornades plenes
de terrissa i bàsquet. L’equip guanyador va ser el CB Argentona i en 2n lloc
va quedar el CB Roda. Nosaltres, els
amfitrions, ens vàrem classificar en
4t lloc. En definitiva, un gran ambient
amb força moviment pel pavelló que
va aportar molts visitants a la Fira.

Una altra temporada
acabada, la 2106-17
Els resultats d’aquesta temporada han
estat molt desiguals: els equips Cadet
femení i Mini masculí han acabat en 4a
posició, han estat els més regulars. El
Sots-25 tot i l’esforç i la voluntat s’ha
imposat la falta d’entrenament (estudis i treball) i a això hem d’afegir que
han jugat dins un grup molt descompensat, han acabat en el 13è lloc. El
Sots-21 ha estat l’estrella del club, han
acabat en 3r lloc amb un partit menys
que els dos primers classificats i del
Mini femení hem de dir que han treballat i s’han esforçat moltíssim, tenint
en compte que eren poques jugadores
però que malgrat això, partit rere partit
han estat donant-t’ho tot i han acabat
en 7è lloc. Felicitats pel vostre esforç
petites campiones.

Sots -21 Masculí
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Sens dubte el millor equip de la temporada, primer any a nivell A i han
estat a un petit pas d’entrar a les fases finals, han quedat 3rs classificats.
Hem patit i gaudit amb partits complicats i algun “d’alt risc”. Des d’aquí els
felicitem, un cop més, per la gran temporada que han fet, plena de partits
espectaculars destacant, sobretot, el
partit que varen jugar a Canovelles,
un partit 10 pels dos equips que van
estar magnífics. I no podem oblidar el
referent de l’equip, el seu entrenador,
en Xitu. Enhorabona per la bona feina
feta.

Estem treballant per incorporar noves jugadores
per l’equip Mini femení. Tot i que n’hi ha que han
decidit canviar de club, nosaltres apostem per les
noies que volen seguir jugant a casa i intentem
per tots els mitjans al nostre abast que no hagin
de marxar o canviar d’esport, per això busquem
noies nascudes els anys 2006, 2007 i 2008 que
tinguin ganes d’aprendre i divertir-se jugant a
bàsquet.
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Equip Mini femení

Renovació de l’equip tècnic
per a la propera temporada
Hem tancat un cicle a nivell tècnic, liderat des de la
fundació del club per en Carles Aceituno. Comencem una nova etapa i per fer-ho necessitem un nou
lideratge i un bon equip que l’acompanyi. Estem
treballant per fer-ho realitat i quan llegiu aquestes
línies ja tindrem la feina feta. La persona en qui hem
dipositat tota la nostra confiança per tirar endavant
aquest projecte és en Josep Maria Aceituno que
serà el nou coordinador tècnic del club.

Festa de cloenda de la temporada
Partidets i diversió entre grans i petits, jugadors i
jugadores enfrontant-se als seus pares i mares (perquè serà que els agrada tant...). Vàrem continuar
amb un sopar i amb les postres fetes pels participants del concurs i que va guanyar el pastís anomenat “Viola” (xocolata, formatge i fruits vermells).
El guanyador va ser obsequiat amb un sopar per
a dues persones a IMés cafeteria & restaurant.
Després vàrem lliurar els premis als jugadors i a
les jugadores Iu Bover i Martí Riera de l’equip Mini
masculí, Sira Clos de l’equip Mini femení, la Sara
Martori de l’equip Cadet femení, l’Arnau Riera de
l’equip Sots-21 masculí, Guillem Ferré de l’equip
Sots-25 masculí. També hi va haver un premi per
l’equip SOTS-21 masculí i dos premis especials per
l’Albert Bigas de l’equip Sots-25 masculí i un per la
iaia Maria de l’equip Cadet femení. Vàrem retre un
petit reconeixement a en Carles Aceituno per tots
aquests anys, tot desitjant-li molta sort en aquesta
nova etapa “sense bàsquet” i de plena dedicació a
la família.
La vetllada es va acabar amb uns bingos, el primer es va destinar la recaptació integra a la unitat
d’oncologia de l’hospital Sant Joan de Déu. El premi consistia en un sopar per a dues persones per
gentilesa de l’hotel Mas Albereda.
Volem desitjar una bona Festa Major a tots els vilatortins i als nostres col·laboradors que amb el seu
suport ens ajuden a tirar endavant. Moltes gràcies
a tots.
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Associació de Bàsquet
Ja està oberta la
inscripció del 33è
Torneig BBVA de
Bàsquet, Gran
Premi Diputació
de Barcelona
Per participar com a jugadors us podeu inscriure fins
al 31 de juliol al web del Torneig: www.basquetsantjulia.
org. Com ja sabeu, tothom pot
participar-hi com a espectador
o a qualsevol de les activitats
complementàries que tindran
lloc durant els dies de Torneig.
Enguany, el Torneig serà una
setmana més tard. 8, 9 i 10 de
setembre, d’aquesta manera
esperem tenir un major nombre
d’equips inscrits. En aquestes
dates, la majoria d’equips ja
hauran començat, o estaran a
punt de entrenar. Especialment
esperem un augment d’equips
de premini i minibàsquet, categories que tenen la inscripció
gratuïta. Preveient aquest augment, pensem incloure 3 o 4
noves pistes de mini a carrers i
places de Sant Julià.
Pensem en una nova distribució de la Zona Village al
costat del Pavelló, que inclourà més elements i més activitats perquè puguem gaudir de
llargues estones passejant-hi,
practicant alguna d’aquestes activitats, menjant alguna
cosa o prenent un refresc.
Com en els darrers anys,
en el pretorneig durant el mes
d’agost, podrem assistir als
partits NCAA amb universitats
americanes. Mireu el web del
Torneig per veure dates i horaris d’aquests partits. Ens hi
trobarem!
Joan Aragó
Cap de Premsa
Torneig BBVA de Bàsquet
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CC Calma
Curses ciclistes
El 4 de juny passat el club va organitzar les curses Copa Catalunya Infantils i Copa Catalana Cadets. Aquestes
proves es van fer al polígon de la Quintana, un lloc que va molt bé ja que en
un diumenge no hi ha activitat, no es
causen molèsties als veïns i és més
segur pels ciclistes. El circuït que va
seguint els carrers del polígon fent ziga-zagues tenia una llargada de 1.300
metres.
La matinal de ciclisme va començar
amb la cursa de cadets en la qual també hi participen les fèmines juniors,
en total 54 corredors van fer 40 voltes amb un total de 52 km. La segona
meitat de la cursa va ser dominada per
Adrian Ferrer seguit de molt a prop de
l’Arnau Gilabert que va fer segon, tots
dos de l’equip Autocars Segalés, amb
una mitja de 39 km/hora. En aquesta
categoria ja es comencen a veure els
corredors que despuntaran en categories superiors.
En fèmines juniors la guanyadora va
ser Ariadna Gilabert del club Catema.
cat amb una mitja de 37,5 km/hora,
que va treure una volta a la segona
classificada Carla Puig del Frigorifics
Costa Brava. En el quadre adjunt podeu veure les dades de les curses infantils.
Al final repartiment de trofeus pels
guanyadors de cada categoria per
nois i noies i medalla per a tots els
participants. Destaquem la participació de l’Ilde Jiménez, la Lluna Jiménez,
en Pol Tió i la Bruna Tió, de Sant Julià
i Folgueroles, fills de socis del Calma.
Des d’aquí agrair a tots els col·laboradors que han ajudat en l’organització i que han vetllat per la seguretat dels corredors en tot el circuït. Un
agraïment també a l’Ajuntament i la
brigada municipal que ens ha donat
totes les facilitats, neteja dels carrers,
entarimat, instal·lació elèctrica, equip
de so, etc.
L’experiència de l’any passat en
l’organització d’aquesta prova ens va
animar a continuar i la d’aquest any a
tornar-hi l’any que ve.

Dades de les curses infantils
La Copa Catalunya Infantils comprenia 5 curses, una per
cada categoria.
Categoria		
Voltes
Prebenjamins		 1
Benjamins		 2
Principiants		
3
Alevins			8
Infantils		 16

Km
1,3
2,6
3,9
10,4
20,8

Nois
3
11
16
28
30

Noies
1
6
7
4
11

Festa Major
Ja podeu preparar les bicicletes que en aquesta Festa
Major també farem una sortida per a petits i grans amb
un refrigeri a l’arribada. Mireu el programa pels detalls del
dia i l’hora de sortida.
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Club de Patinatge Artístic

Aquest tercer trimestre el Club de Patinatge
Artístic ha realitzat diverses activitats tant a la
comarca d’Osona com a fora.
Vàrem iniciar el trimestre participant al Festival del Mercat del Ram organitzat pel Club Patí
Osona, al pavelló del Castell d’en Planes. Enguany es va fer el dia 2 d’abril i hi varen participar els grups de primària.
El dia 22 d’abril, els grups de Xou de primària i secundària, varen participar en la Competició de xou en patinatge artístic del CE Osona.
El grup de Primària, amb el ball “Se’m trenca
la punta”, va obtenir una 3a posició en la seva
categoria. El grup de Secundària també va fer
un molt bon paper, amb el ball “Destí”, obtenint una 4a posició. Felicitats a les patinadores
i a les entrenadores per la gran feina feta i per
aquestes més que merescudes posicions.
El 20 de maig es va celebrar el 6è Festival
de Patinatge Artístic de Sant Julià. En aquesta
ocasió comptarem amb la participació de prop
de 150 patinadors del CPA Sant Julià de Vilatorta, CP Gurb, CP Osona i CPA Folgueroles. El
festival va durar prop de 2 hores, fent un descans cap a la meitat on es varen fer diverses
rifes consistents en 4 lots de productes de cosmètica, cortesia de farmàcia i òptica Comas,

un pastís, cortesia de la Crossandra i un menú,
cortesia del Restaurant Ababol de Calldetenes.
Des del club volem agrair una vegada més la
col·laboració rebuda per part de l’Ajuntament,
així com a empreses i entitats del poble que ens
han ajudat a fer realitat aquest 6è Festival.
Durant el mateix més de maig vam participar
en els festivals de Folgueroles, Gurb, Prats de
Lluçanès i Sant Boi de Lluçanès.
El grup de secundària aquest any s’ha presentat a les proves de la Federació Catalana en
la categoria d’iniciació C, i ha obtingut grans resultats també. Felicitats noies!
Fent balanç d’aquesta temporada, podem
estar molt satisfets del creixement que estem
tenint, passant de 40 patinadores de la temporada passada a ser-ne 55. Gràcies a les famílies
per confiar amb nosaltres.
Per últim comentar-vos que aquest any els
entrenaments han finalitzat el mes de juny i s’ha
obsequiat a totes les patinadores amb unes
malles del club per anar complementant l’equipament. Esperem retrobar-nos al setembre amb
energies renovades i ganes de fer allò que tant
ens agrada fer... patinar!
Moltes gràcies a tots els que heu participat i col·
laborat en aquesta temporada i fins al setembre.
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Club de Futbol Sant Julià
S’ha acabat la temporada
2016-2017 i arriba el moment
de fel balanç dels resultats
dels equips del CF Sant Julià
aquest curs. El cert és que la
valoració no pot ser més positiva ja que tots els equips han
competit a un bon nivell i més
si tenim en compte que alguns
han jugat en categories superiors.
Tercera Catalana
El sènior de Tercera Catalana ha mantingut la categoria
sense dificultats i a les ordres
de Cesc Pla i de Jordi Llopart
han ocupat posicions capdavanteres durant gran part de la
temporada. La 8a posició final
a la taula classificatòria fa ser
optimista de cara a una propera temporada que es presenta
plena de reptes i d’il·lusió.
Quarta Catalana A
Per la seva banda, el sènior
de Quarta Catalana A ha acabat la temporada en una més
que digna tercera posició al
grup 4 de l’esmentada categoria. L’equip d’Oriol Vilaregut
ha competit fins al final amb
els ulls posats en una promoció d’ascens que a última hora
se’ls ha escapat.
Quarta Catalana B
En un altre sentit, la temporada per al Quarta Catalana B no
ha estat tan fàcil. Han ocupat
la 13a posició a la classificació del grup 3 i tot i així, en cap
moment han abaixat els braços
i han competit al màxim de les
seves possibilitats. És precisament quan les coses no van
com voldries que la implicació
i entrega dels jugadors fan que
la feina feta valgui la pena.
Juvenil
El Juvenil ha acabat el curs
en una meritòria segona posi-

ció tancant, d’aquesta manera,
una temporada brillant en la
que ha desplegat un joc vistós
i d’atac que li ha permès arribar als 61 punts amb 90 gols
a favor i només 50 en contra.
Cadet
El Cadet, per la seva banda, ha aconseguit la 6a posició de la classificació final del
grup 20 de la Segona Divisió,
classificació molt meritòria si
tenim en compte que nombrosos jugadors s’estrenaven a la
categoria.
Infantil
En un altre sentit, l’Infantil
ha aconseguit la 10a posició al
grup 25 de la Segona Divisió,
després d’una temporada més
irregular a nivell de resultats
però en la que han estat capaços de desplegar un joc vistós
i de toc que, amb una mica
més de sort els hagués pogut
portar a posicions més altes.
Aleví A
Pel que fa als més menuts,
l’Aleví A ha ocupat la 13a posició del grup 8 de la segona
posició, mantenint d’aquesta
manera la categoria la temporada passada. Aquest fet té
molt mèrit ja que els vilatortins
s’han hagut d’enfrontar a rivals
molt forts i de clubs amb molts
més recursos.

Aleví B
L’aleví B ha tancat la temporada ocupant la 11a posició del grup 15 de la Tercera
Divisió, regalant moments de
gran futbol si bé en ocasions
els ha mancat una mica la sort
de cara a porteria.
Benjamí
Per la seva banda, el Benjamí
de 2a divisió ha ocupat la 13a
posició final del grup 12 i, igual
que l’Aleví A, ha mantingut la
categoria en una temporada
difícil en la que els jugadors vilatortins han hagut de donar el
màxim d’ells mateixos.
Futbol sala
En darrer lloc però no menys
importat, cal destacar el paper
de la secció de futbol sala del
club. Aquesta secció, estrenada precisament enguany, ha
ocupat l’11a posició del grup
del grup 2 de Tercera Catalana.
Com es pot veure, la temporada ha donat per a molt. La
il·lusió i entrega de jugadors i
entrenadors han fet que els
resultats fossin bons i el suport
rebut per part de pares i afició
han propiciat que, cada cap de
setmana, el municipal de Vilatorta fos una festa de l’esport.
L’any que ve, més i millor!
www.cfsantjulia.cat
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Llar d’infants
Patuleia
L’art i la creativitat

Famílies, un altre curs s’acaba
i ja tenim la mirada posada a
les vacances. Ha estat un curs
ple d’activitats, sortides, formacions per part de les mestres, d’alegries i alguns plors.
Un curs on infants, famílies i
mestres vam iniciar un projecte
junts al setembre i ara arriba a
bon port.
En aquestes ratlles us volem
fer cinc cèntims de com vivim
un punt important del nostre
projecte educatiu: l’expressió
artística.
En el nostre dia a dia sempre tenim present la importància de potenciar la creativitat i
la imaginació dels infants des
d’etapes ben primerenques i,
per això, les mestres intentem
donar les eines adequades als
nostres infants per tal que això
sigui possible.
Com ho treballem? Doncs
sense presses, mirant de poder
partir el grup en grups més reduïts (aprofitant quan tenim un
suport), transmetent tranquil·litat, deixant el temps necessari
per a cadascú. Posant els reptes assumibles però no fàcils.
Des d’Estels, els més petits de
la Patuleia, comencem a despertar la creativitat treballant la
plàstica en dues (pintura i altres
materials) i en tres dimensions
(amb materials i objectes adequats). Mitjançant la repetició
d’aquesta pràctica, treballant
periòdicament, els guiem a
trobar el seu propi camí. L’experimentació els pot permetre
entendre el procés creatiu i emmagatzemar-ho com a metodologia vital davant de qualsevol eventualitat.
Trobem com els més petits
observen com deixen les seves
empremtes, com manipulen

per primera vegada amb materials nous per a ells, com descobreixen sensacions i, a partir d’aquí, veiem que els nens i
nenes van evolucionant en les
seves descobertes. És un acte
que els aporta plaer, curiositat i
fascinació. Tant és el suport en
què ho facin o el material amb
què treballin, la qüestió és fer.
Des de l’escola també tenim
present que els infants pinten
el que observen i ho pinten
de la manera que ho senten i
perceben. Aquí entra en joc la
creativitat de cadascú. Des de
l’escola tenim present que les
creacions dels nens i de les
nenes no se centren en la còpia del que observen, són tal

com diu la paraula, “creacions”
pròpies, totes elles valorades
i apreciades i amb el seu estil personal i, per això, donem
més valor al procés que al resultat final.
A més a més d’anar a pintar
al nostre petit atelier, els més
grans de la Patuleia també els
apropem l’art pictòric tot treballant alguns artistes, com Miró,
Van Gogh, Jackson Pollock,
entre altres. Cada trimestre a
les aules de P2 hi ha una petita
exposició d’un pintor on pretenem ampliar la mirada i els sentits, conèixer diferents formes
d’expressió pictòrica, potenciar
la imaginació i la creativitat.
Bon estiu a tothom!
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Escola Bellpuig
Aprenents
de periodistes
Els alumnes de Cicle Superior
de l’Escola Bellpuig el dijous
fem tallers d’una hora i mitja de
durada. Ens distribuïm en quatre grups i cada grup va canviant de taller cada cinc setmanes. En fem un d’electricitat on
experimentem amb fils i cables
i altres materials, molt emocionant; un altre taller consisteix a
expressar-nos en castellà; en un
altre ens convertim en actors de
parla anglesa on cada grup escenifica una conversa en un restaurant imaginari; i, finalment, en
el taller de ràdio ens convertim
en aprenents de periodistes. Per
parelles, recollim a cada classe
notícies que han passat les últimes setmanes, així com també
els repartim uns tires de papers:
a les de color taronja hi poden
escriure algun fet molt curiós
que els hagi passat, les de color
vermell estan destinades a escriure-hi dedicatòries als companys, als mestres o algú de la
família, com per exemple una
cançó, un poema, una frase... i
per últim les de color verd són
recomanacions, un llibre, una
pel·lícula, un joc, un lloc per visitar, un menjar, etc.
L’última setmana de cada taller, abans d’esmorzar i de sortir al pati escoltem la sintonia
de Ràdio Bellpuig, creada pels
nens i per les nenes mitjançant
un programa informàtic. Tot seguit els alumnes del grup ens
retransmeten per megafonia tot
el recull de notícies, anècdotes,
recomanacions i dedicatòries
que tota l’escola ha col·laborat a
informar, així tots ens assabentem de la vida de la nostra escola. El programa simultàniament
es grava per poder-lo penjar al
bloc de l’escola perquè totes les
famílies estiguin al corrent del
que es cou al Bellpuig.

La nostra fotografia de la ciència
Aquest any, els nens i nenes de Cicle Inicial, hem participat el 5è
Concurs “La nostra foto de la ciència” del Departament de Didàctica
de les Arts i les Ciències de la UVic – UCC i el grup de recerca CODI
(Coneixement i Didàctica). De totes les fotos que es van tirar durant
el taller d’experiments se’n van escollir 6 i una d’aquestes ha estat
la guanyadora de la categoria de Cicle Inicial amb el títol: Compartim
Experiment.
El divendres 9 de juny ha vingut a l’escola en Sebastià Riera, mestre de la UVIC, coordinador i jurat del concurs a portar-nos el premi,
que consisteix en material de ciència: un microscopi digital.
“Doneu-me un punt de suport i mouré el món” Arquímedes
de Siracusa.
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AMPA Bellpuig
Activitats del
tercer trimestre
A l’AMPA Bellpuig la primavera ens va trobar, com sempre,
amb molta il·lusió de fer coses.
Per Sant Jordi vàrem muntar la
tradicional parada de roses just
a l’entrada del poble, la nostra
ubicació de cada any. No vam
parar ja que es van vendre moltes roses. Això és molt important i us estem molt agraïts perquè gràcies a la col·laboració
de molta gent, que ens veniu
a veure i participeu d’aquestes
activitats, ens permet recollir alguns calerons que l’AMPA pot
destinar a l’adquisició de nou
material per l’escola, entre d’altres uns nous ordinadors portàtils que eren molt necessaris.
El dia 6 de maig celebràrem la “Festa de la Primavera”,
aquest és el moment en què
infants, pares, avis, mestres, i
tothom que té ganes de passar una bona estona vénen a
l’escola un matí de dissabte i
ens dediquem a fer alguna activitat plegats. Aquest any era
el darrer de tres anys que hem
dedicat a culminar el “Projecte Pati”, a través del qual hem
dotat els patis de la nostra escola de molts elements que
estimulen als infants i el seu
joc, i que fan que el pati sigui
un lloc de diversió, aventures i
fantasia. Aquest any l’AMPA ha
dotat els patis d’uns tipis indis
xulíssims, una nova cuineta
meravellosa feta per l’avi de la
Mireia i l’Abril (5è) i de la Lua
(P5), moltes gràcies Climent i
Pepe! També hem pintat circuits per fer córrer els cotxes
pel terra, un joc per mesurar els
salts de la canalla, hem col·locat un circuit de soques a terra
que s’han de saltar amb molta
habilitat, ... Tanquem doncs, el
“Projecte Pati” perquè ha assolit els objectius en aquests

tres anys, però la “Festa de la
Primavera” continuarà, sempre
amb aquest esperit fantàstic de
compartir el temps tots els que
vivim l’escola d’una manera o
d’una altra.
El 27 i 28 de maig acompanyàrem 76 nens i nenes (de P5
fins a 6è) de colònies, aquest
any a un entorn únic com és
Mas Banyeres, de Centelles.
Allà la canalla va gaudir molt
amb els amics i en un entorn
diferent, varen fer mil jocs i gimcanes, i fins i tot varen veure
parir una daina a la granja de la
casa de colònies. Aquestes jornades les viuen els nostres petits com si anessin a l’Himàlaia
amb aquella motxilla a l’esquena plena d’il·lusió i de ganes de
passar-ho molt bé.
Ja entrats al mes de juny
vam col·laborar un any més
en l’organització de la festa de
fi de curs que, com cada any,
ens fa gaudir tant. Acomiadem als grans de sisè que de
cop aquell dia els veiem petits
de nou perquè van a l’institut.
Gaudim dels balls i de les coreografies increïbles que prepara

cada curs, sopem tots plegats
unes botifarres boníssimes i ja
entrada la nit ballem per acomiadar la festa, aquest any al
ritme del grup de rock “Pelut i
Pelat”, que amb rumba, salsa i
el que faci falta, ens va fer saltar a la pista a demostrar el que
som capaços de fer.
I ja amb les vacances d’estiu
a tocar l’AMPA prepara l’inici
del curs 2017-18. Animem com
sempre les famílies de l’escola
a participar de l’assemblea de
l’AMPA que tindrà lloc en la segona meitat de setembre. Allà
discutirem temes importants,
revisarem el funcionament dels
serveis que tenim contractats
(menjador, activitats extra-escolars...), i presentarem, amb
la participació de professionals
del sector que ens aconsellaran
molt bé, el projecte d’higiene
dental que inclou raspallar-se
les dents després de menjar
els nens que dinen al nostre
centre. No hi falteu famílies, us
hi esperem. Desitgem un estiu
fantàstic a tothom i ens veiem a
la tornada.
Bones vacances!
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Col·legi el Roser

“Diversió i aprenentatge”

Arriba l’estiu
a la llar d’infants el Roser:
ens ho hem passat tan bé...

...descobrint el nostre entorn

...gaudint i aprenent amb els tallers familiars

...treballant en equip
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...tastant nous gustos!

Al llarg del mes de maig els nens i nenes de 2n
d’Educació Primària, distribuïts en grups, van
realitzar un motivador projecte per treballar el
paisatge (muntanya, plana i costa) a través de la
realització de diferents maquetes tot donant més
sentit al món en el qual viuen i els envolta.
Ubicats en un entorn diferent, l’aula de Visual i
Plàstica i, amb materials que no són els habituals
(pedres, sorra, branques, fulles, diaris, pintures,
etc.) van treballar de manera interdisciplinària el
llenguatge, les manualitats, el medi… i valors tan
importants com:
- Estimular la reflexió
- Deixar fluir la creativitat i la imaginació treballant junts
- Escoltar per aprendre dels companys
- Interactuar i col•laborar amb els nens i nenes
de la classe
- Respectar les idees i treballs dels altres
L’experiència va ser totalment positiva i, els va
permetre gaudir d’una àmplia varietat de recursos. El resultat ha estat unes originals maquetes
sobre el paisatge, satisfacció pel treball aconseguit, ser protagonistes actius d’un enriquidor
video filmat a l’escola (mentre ho explicaven als
companys), treballar els valors, i sobretot aprendre donant resposta al binomi que encapçala
aquest article: “Diversió i aprenentatge, ben
portats, són compatibles”.

Enguany, la promoció d’alumnes que acaben els seus estudis de 4t d’ESO van protagonitzar el tradicional viatge de
fi d’estudis amb una estada
a Mallorca, entre els dies 3 i 7
d’abril. Tant el trasllat en avió
com la ubicació de l’hotel a la
platja de Palma propiciaven un
ambient propi d’unes vacances
ben desitjades. El programa
d’activitats oferia espai per als
esports d’aventura i la cultura,
tal i com ha de ser en una proposta escolar d’aquest tipus.
El primer dia, un cop aclimatats a l’hotel, el vam dedicar a fer
un recorregut pel nucli antic de
Ciutat de Palma. Vam entrar a la
seva impressionant catedral, on
vam poder apreciar la gegantina
arquitectura i la rica i variada col·
lecció d’obra escultòrica i d’orfebreria. Després, ens van rebre

al Consolat de Mar, seu de la
Presidència de les Illes, on ens
van fer una visita guiada pel Palau i la Llotja de Mar. D’allà vam
anar fins al passeig marítim, per
després retornar a fer una darrera volta pel centre.
El segon i quart dia ens vam
desplaçar fins al nord de l’illa, a
la badia d’Alcúdia, per practicar
alguns esports d’aventura: un
recorregut en BTT per la badia i
la platja, partidets de bolei platja
en una bonica i tranquil•la cala;
trekking per la zona rocosa prop
del mar, rocòdrom i tir amb arc
(en substitució del piragüisme i
pàdel surf per qüestions meteorològiques). Cal dir que, amb
molta valentia, tots els nois i les
noies van banyar-se en unes aigües “fresquetes”.
El tercer dia vam fer un recorregut per la Serra de Tramunta-

na, amb aturada al monestir de
Lluc, on ens van explicar la seva
història i significació; a la població de Valldemosa, famosa per
la seva cartoixa, i l’estètica encantadora dels seus carrers, i
de la “coca de patata”... i vam
acabar al castell de Bellver, on
vam gaudir d’unes vistes precioses sobre la badia de Palma i
la zona sud de l’illa.
El darrer dia, encara vam
tenir temps d’anar a un parc
d’aventures dalt dels arbres
(Forest Park) abans de tornar a
l’hotel per aprofitar les darreres
hores de piscina i platja. De fet,
l’arribada al Prat, on ens esperaven les famílies, no va ser fins
a dos quarts de nou del vespre.
Enrere quedaven molts bons
moments, el record d’una estada sense cap entrebanc o problema important i amb un comportament més que bo de tots
els alumnes i, com no, l’estrès
per la responsabilitat que comporten aquestes experiències.
Sens dubte que, pels alumnes haurà estat una setmana plena d’aventura i germanor, una setmana que serà un
bon referent en aquesta etapa
educativa que estan a punt de
tancar. Ara només queda desitjar-los molta sort en el nou camí
que emprendran el proper setembre i tant de bo estigui ple
d’èxits! Bona sort!
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Viatge de fi d’estudis dels alumnes de 4t. d’ESO a Mallorca
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Xocolata
desfeta
L’olor de la xocolata desfeta
s’estenia a poc a poc per damunt la farigola, quan encara
fresca de rosada embolcallava
tot l’entorn amb un melós perfum de flor boscana. Des del
cim del turonet l’ermita de sant
Roc festejava joiosa el dia del
seu patró amb una missa de
campanya i amb lloances, glòries i cançons solemnitzàvem
les pregàries i omplíem alegres l’ambient acompanyats
per la música d’un acordió i
tres o quatre guitarres.
Asseguts al terra de l’esplanada sucàvem amb tant
delit el tall de coca ensucrada
i regust d’anís a la xocolata
calenta i reposada, que feia
llepar-nos els dits goluts, garlant i rient entretinguts, mentre
esperàvem el començament
dels jocs de cucanya. Havien
arribat les festes de sant Roc
i un sol preciós convidava sortir al carrer per gaudir de la
diada, fóssim grans, jovent o
quitxalla.
La geganta Marieta amb
davantal negre, mocador de
farcell al cap i camisa florejada
ballava giravoltant i saludava
tothom bellugant la mà capdavantera de la rua d’una cercavila molt animada. Una cuca
d’ulls molt grans, cara vermella i boca pintada, cosida amb
llençols, roba de matalassos
vells i draps de coloraines,
s’esmunyia i serpentejava entremig la gent amb més de
cent cames i els més petits
agafats al darrere li estiraven la
cua plena cintes de colors i tires de teles apedaçades. Amb
cullerots, tapes d’olles i cassoles repicàvem fent gatzara
i acompanyàvem disfressats
els capgrossos que nosaltres
mateixos havíem fabricat amb
pots de sabó de rentar roba

Dixan, papers de diaris vells i
cola blanca.
La plaça Major era plena de
petites parades amb càntirs,
estris de terrissa, torratxes
de flors i pedres picades, formatges, matons, llonganisses
i botifarres, herbes remeieres, ungüents de la serp i tota
mena de pomades, melmelades, codonyats i confitures
casolanes, i llibres d’antic i
nous, i els de la revista Relleu
organitzadors de les fetes amb
samarretes destenyides amb
lleixiu, pins de xapes i polseres artesanes. Una petita taverna marinera al carrer estret
del Campanar, plena de ban-

deroles i senyeres catalanes,
ens convidava a fer el vermut
reposant a la fresca mentre
ens políem unes patates, unes
olives farcides d’anxova, musclos, seitons avinagrats o escopinyes de llauna.
De nit era l’hora dels “Espetecs a plaça” quan els titelles dels Artristas sortien pels
carrers amb el seu espectacle de “L’ocell de la pluja”, “El
gran sarau” o la “Llegenda de
la princesa del castell” i amb
màscares de mussols, capdellúpies, dracs i monstres
de tota mena omplien l’escenografia d’una màgia poètica
molt estètica i visual. Després,

Galana que ens feia ballar eixelebrats, saltant i suant com
unes cabres, i no teníem ni una
gota de son ni ganes de tornar
a casa quan el toc agut d’un
clarinet va anunciar-nos que
començava el ball del fanalet.
Tenia la nena morena de cabells llargs al meu costat i em
va demanar si voldria ballar-lo
amb ella i jo, astorat però decidit, vaig respondre de seguida
que sí, que m’agradaria molt,
que molava. Vaig recolzar suaument una mà a la seva esquena mentre aguantava amb
l’altra mà el fanalet ben dret
per no apagar la petita flama
que ja cremava. Tenir-la tan a
prop em posava tranquil•lament nerviós i em feia bategar
el cor plàcidament a mil per
hora, era una sensació ben
estranya. Feia olor de lavanda,
de lligabosc, de menta fresca
i tarongina, de flors d’aloc i
violes blanques, feia olor de
molsa i de fustes mullades,
feia olor d’abril, de joventut de
primera volada.
Quan sonaren els primers
compassos de la melodia em
vingueren al cap un tropell de
records i de sensacions que
s’apilonaven amb gran batibull
i desgavell d’imatges. Tardes
llargues i quietes d’estiu o curtes i esbojarrades, gelats amb
gust de vainilla, coca-coles i
taronjades, el clor de les piscines i xiulets les nits de futbol

sala, xàfecs, llampecs i tronades i córrer descalços per l’herba mullada, sidrals de maduixa i bosses de pipes salades,
pedalar amb bicicleta sense
mans cara avall que fa baixada, explicar acudits dolents
i riure qualsevol bertranada,
estar sempre amb els amics i
la noia que tant m’agradava.
La vaig agafar molt fort mentre els violins de l’orquestrina
tocaven amb malenconia les
dolces notes d’un vals, i mirant
cap el cel d’aquella nit estelada, vaig veure com s’apagava
el fanalet i un fil petit de fum
enfilava cap amunt, al compàs
de la tonada.
Les festes de sant Roc es
celebraven els últims dies
d’agost i marcaven gairebé el
final de les vacances. Aquella mateixa setmana la nena
d’ulls molt blaus i clars deixaria el poble per tornar a casa i
no la veuria més segurament
fins arribar la Pasqua. Haurien de passar encara moltes
hores ronses d’escola, tardes
curtes, fosques i enfredorades, haurien de caure moltes
fulles dels arbres i emblanquinar-se els carrers amb alguna
nevada abans no tornés la primavera amb la força renovada
i ens omplís de flors i colors
el nostre petit, bonic i estimat
poble.
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ens endinsàvem a les profunditats de l’avern amb el retruny
dels petards i les espurnes de
foc de les bengales. Els bubons, ocellots mitològics amb
un bec molt llarg, esbategaven
les ales brandant atxes de foc
i tronaven enfurismats quan
obertes les portes de l’infern
eixien amb celeritat i escopien
alenades de sofre pudent que
omplien el correfoc de fums,
de trons, de pólvora, de piules i de bafarades. Gran, molt
gran el correfoc.
A la plaça de Montseny
els pallassos i equilibristes
del Circ Sèmola ens il·lusionaven i engrescaven amb les
seves cabrioles i bufonades,
i un mag de bigotis cargolats
i punxeguts ensinistrava una
puça i enlluernava la mainada
amb l’enginy de la seva màgia. Recitàvem poesia, fèiem
teatre i cantàvem cançons en
un espectacle d’art polivalent
al carrer del rector Roca i pintàvem murals de colors per
les parets del poble en una
olimpíada popular de color.
Els Duble Buble en concert
es perdien enmig de l’espai,
l’orquestra Singular ens feia
ballar amb el seu Ball Amable
i els Sex Pòtols ens acabaven
el torrons a tocs de rock and
roll mentre esperàvem l’hora
H de l’acampada.
Aquell vespre a la plaça
Major hi havia l’Orquestrina

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

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

BAR - RESTAURANT

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

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

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR
C. Pare Manuel Cazador, 1r 2a
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

Jeroglífic
El què li fa tanta por a l’estat espanyol...

entreteniments

Encreuat

Sudokus
HORITZONTALS: 1.- Coll de prop de casa. Abans.
2.- Ciència de l’art de produir el vi. Element químic,
el símbol del qual és Br. 3.- Aparta. Portes molt petites. 4.- Els d’Iniciativa per Catalunya d’abans. El
nom de la muller d’Abraham. El que va matar el seu
germà Caïm. 5.- Una droga d’abans. Pausat. Campió. La darrera lletra de l’abecedari. 6.- Títol de la
noblesa anglesa. Forat del nas. Aliment molt comú
fet de farina, aigua, sal i llevat. 7.- El bruixot. Línies
que no tenen corbes. La nostra closca. 8.- Unes
habitacions molt grans. Es converteix en gas. 9.Sensualitat. Molt enfadat. 10.- Poble de la Selva.
Feina. Déu egipci del sol.
VERTICALS: 1.- Arriscades. 2.- Recull d’anècdotes. 3.- Conjunt de coses. Senyor abreujat. Acrònim modern de riure molt. 4.- Allò que li posem al
pa, en plural. Aixecats. 5.- Ètic. L’Índex de Similitud
amb la Terra, en anglès. 6.- Un de l’antiga ciutat de
Terrassa. Un sant abreujat. 7.- Reagrupament Independentista. Excomunió. 8.- Menja en anglès. Cessament del foc temporal en un conflicte, en plural.
9.- Serp. Radi. Isabel, abreujat. Carboni. 10.- Tòtil.
Escola dels escolapis. 11.- Instruments triangulars
de corda. El que batega dins nostre. 12.- Un pare
que sol venir a visitar els nens per Nadal. Aturar.
13.- Antic whatsapp. Famós revolucionari mexicà.

Sudoku de 4
per als més
menuts

Sudoku de 6
per a iniciats

Solucions núm. passat

Encreuat

Jeroglífic: La remuntada (la rem+untada)
Entreteniments: Marc Costa i Desulé
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TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

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

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

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

Carrer de l’Albereda núm. 8

Perruqueria
Montse
Horari:
Els dimarts, i els dimecres
us atendrem a hores
convingudes
al tel. 93 885 05 60
Dijous i divendres:
de 9h a 13h i de 15 a 19h
Dissabte: de 8h a 13h
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Segons el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Volum I, p. 803, Joan
Coromines recull el mot biot a Sant Julià de Vilatorta. L’ús literari del mot biot, en la Renaixença, és sobretot en escriptors osonencs.

participació

Concurs Vilatorta pam a pam

Pregunta: Què significa el mot “biot?
1. La peça de vestir d’un canonge al segle IX,
que evolucionà fins a convertir-se
en la casulla.
2. Una font que neix de terra.
3. L’eina que utilitza el terrisser per marcar
una sanefa regular al voltant d’una peça
Podeu deixar les vostres respostes a les oficines de l’Ajuntament fins a les 12 del migdia
del dimecres dia 19 de juliol.
Entre tots els encertants se sortejarà una

UNA SAFATA DE PASTES DE REBOSTERIA
per gentilesa de Pastisseria Crossandra

Solucions del número anterior
Com es diu la princesa mora protagonista
de “Lo Castell de Vilatorta”?
3. Fàtima
El guanyador va ser Josep M. Valle Saval
Enhorabona!

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

Dades del concursant:

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

e-mail ………………………………………………………………
* Si no voleu retallar la revista podeu fer una fotocòpia
de la butlleta o apuntar les dades en un full a part
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Prudenci Santaeularia i Bosser
Advocat
677 060 481
prudenci.santaeularia@gmail.com
Avinguda Sant Jordi núm. 33
08504 Sant Julià de Vilatorta

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

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

Núm. 78
Festa Major 2017
Any XXVI
IV època

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

Vilatorta

tancament

Teniu fotos o coses
relacionades amb
les Festes Populars
Sant Roc?

Edició, coordinació, redacció i maquetació:
Lluís Vilalta
Consell de Redacció:
Lluís Vilalta
Meritxell Vilamala
Carles Fiter
Assessorament
Francesc Orenes

Aquest mes d’agost es compliran 40 anys de
les Festes Populars Sant Roc que es van fer
del 1977 al 1984.
En aquella època, Sant Roc va oferir una pinzellada de llum i color a la vida quotidiana del
poble proposant actes innovadors.
Per commemorar i recordar aquells moments es farà una exposició retrospectiva
amb fotografies, filmacions i objectes relacionats amb la festa.
Si disposeu d’algun material relacionat
amb el tema i voleu col·laborar amb l’exposició digueu-nos-ho. Podeu trucar al telèfon 646 52 50 20 (Lluís).
L’exposició es farà a finals d’agost.

La dada: 2.388

A Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons tenim
2.388 vehicles matriculats, dels quals 1.591
són turismes, 421 motos, 258 camions, 61
tractors i 57 remolcs.

Correcció ortogràfica:
Marina Carol
Coordinador fotografia:
Xevi Pona
Il·lustracions:
David Soler –DesuléEntreteniments:
Marc Costa
David Soler
Portada:
“Tupiscina” obra d’Aleix Bascompte
Impressió: Gràfiques Bitòprint
Dipòsit legal: 37.048-95
Aquest número ha estat possible
gràcies a la col·laboració de:
Joan Rodríguez, Pere Coma, Meteovilatorta,
Anna Sabaté, Mans Unides, Roser Serra,
Marc Ordeix, Marc Costa, Gràcia Pujol,
Francesc Erra, Elena Sbell, Associació de
Comerciants, PuntTortí, Terra de Tupinots,
Jaume Miravet, Agrupació Sardanista,
Coral Cants i Rialles, Abaraka Bake, Tupinots,
Vilatorta Teatre, Lluís Badosa, Gemma Descals,
Sílvia Agrassot, Oriol Riera, Associació
de Bàsquet, Joan Aragó, Club Esportiu Vilatorta,
Club Ciclista Calma, Club de Patinatge Artístic,
Club de Futbol Sant Julià, Llar d’infants municipal
Patuleia, AMPA Bellpuig, Escola Bellpuig,
Col·legi el Roser, , Jordi Segalés Roser Godayol,
Èrica Gilabert, Nil Puigivila, Pastisseria
Crossandra, l’equip de govern municipal
i les firmes comercials
i particulars anunciants.
DATA DE TANCAMENT DEL PROPER NÚMERO 79
(edició Nadal): 15 de novembre de 2017.
Podeu enviar les vostres col·laboracions a:
revistavilatorta@gmail.com
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EN AQUEST NÚMERO
DESTAQUEM:
Procés participatiu per l’oficialització
de la nova bandera del municipi
Presentada la proposta d’itinerari
de vianants a la carretera de Vilalleons
La recollida de residus es farà pel sistema porta a porta
APFutura inicia els treballs previs per desplegar fibra òptica
Una ordenança regularà l’horari de bars i terrasses
L’Ajuntament ofereix ajudes al transport públic
pels majors de 65 anys i pels discapacitats
Entrevista a Marc Costa
Arbres al poble: la natura a casa
I tota la programació de la Festa Major

Vilatorta
Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

