
Agenda del mes d’abril 
Actes principals 
 
 
13 d’abril: DIUMENGE DE RAMS 

Veniu a la Benedicció de la Palma. A Vilalleons a la plaça de l’església a 
2/4 d’11 del matí i a Sant Julià a la plaça de l’església a 3/4 de 12 del 
migdia. A continuació tindrà lloc l’ofici del diumenge de Rams. 

 
18 d’abril: DIVENDRES SANT. PROCESSÓ DEL MONT-I-CAL VARI 

La processó sortirà de l’església parroquial, a les 9 del matí. 
 
20 d’abril: DIUMENGE DE PASQUA. CARAMELLES DEL ROSE R 

Com és d’obligat compliment, el matí de Pasqua Florida, les Caramelles 
del Roser portaran la salutació primaveral pels carrers i places del nucli 
històric de Sant Julià. L’itinerari, amb un horari aproximat serà el 
següent: 

 
De 9.00 a 10.00h:  pl. de l’Ajuntament, c. de la Mercè, pl. de Francesc 
Macià, c. de la N’Anna Xica, c. del Montseny i pl. Major. 
De 10.00 a 11.00h:  c. del Rector Roca, c. de la Font, av. de Sant Jordi, 
c. del Centre, c. de Romegats, c. del Matagalls i c. de Puig-l’agulla. 
De 11.00 a 12.00h:  Av. de Montserrat, c. de l’Albereda, c. de Núria, c. 
dels Marquesos de Vilallonga i c. de Sant Roc 
Atenció:  després de la missa de les 12, a l’església parroquial, els 
caramellaires cantaran només els Goigs del Roser.  
A les 13.00h:  A la plaça Major, juntament amb els cors infantils i la coral 
Cants i Rialles, les Caramelles del Roser cantaran un extens repertori de 
caramelles. En finalitzar es farà el sorteig de la mona de pasqua. 

 
21 d’abril: DILLUNS DE PASQUA. APLEC DE PUIG-L’AGUL LA 

Programa del tradicional Aplec de Puig-l’agulla, organitzat per 
l’Agrupació Sardanista: 

 
11.00h:  Ofici solemne cantat per la coral Cants i Rialles 
12.00h:  Audició de sardanes amb la cobla Baix Llobregat. Tot seguit 
sorteig d’ous, cava i pernils. 
17.00h:  Segona audició de sardanes amb la mateixa cobla. Seguida 
també del sorteig d’ous, cava i pernils. 

 
25 d’abril: CANTATA “CANTEM JUNTS  

Amb el títol “No tinc temps per ser feliç” el proper divendres 25 d’abril es 
farà la cantata Cantem Junts, a la zona esportiva muncipal. Aquest és un 
projecte de cooperació on hi participen escoles de primària de 
Calldetenes, Folgueroles –que també acull alumnes de Tavèrnoles-, 
Santa Eugènia de Berga, Vilanova de Sau i naturalment les dues escoles 
de Sant Julià de Vilatorta. En total cantaran uns 720 alumnes 
aproximadament. 



El concert que començarà a 2/4 de 7 de la tarda, s’articula en tres blocs 
diferenciats, que s’interpretaran de manera combinada, ara els petits –de 
1r a 3r-, ara els grans –de 4t a 6è-, ara tots junts. Això permet disposar 
d’un repertori expressament triat per les diferents edats. Les cançons 
aniran acompanyades amb un petit text llegit per un narrador. També 
comptarà amb la participació d’un piano, dos violins i un violoncel. Les 
cançons han estat treballades per les escoles des de l’inici del curs, a les 
hores de música. La idea parteix de les mestres de música de les 
escoles i la Buia Reixach n’és la directora artística. 
 
Atenció:  Atès que s’espera una gran afluència de gent a la zona 
esportiva i per tant una previsible manca d’aparcaments, es prega que 
les famílies de Sant Julià que hi vagin a peu i s’abstinguin d’agafar el 
cotxe.  

 
27 d’abril: 37è APLEC CARAMELLAIRE 

Enguany serà la tercera edició del nou format del certamen caramellaire 
que fa 37 anys que se celebra el diumenge després de Pasqua al nostre 
poble. L’any 1977 va néixer com a concurs de colles de caramelles, anys 
més tard es transformà en trobada caramellaire i, finalment, s’ha 
reconvertit en un aplec per adaptar-se als nous temps i trobar-li un 
encaix adient amb el tarannà de les colles.. 
 
El programa d’actes de l’Aplec és el següent: 
 
De 9.00 a 10.00h:  Arribada de les colles a la plaça de l’Ajuntament, amb 
xocolatada, coca i vi dolç per a tothom. 
A les 10.30h : Tomb caramellaire pels carres del nucli antic. Les 
Caramelles del Roser obriran el seguici amb el cant dels Goigs del 
Roser. En els llocs indicats les colles convidades cantaran una 
caramella. 
A les 11:30h:  Actuació de les colles a l’escenari de la plaça Major. Cada 
colla interpretarà 5 o 6 peces del seu repertori. 
A les 14.00h:  Dinar de germanor al pavelló municipal 
A les 17.00h:  Comiat 

 
27 d’abril: 23è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 

En el concurs de pintura ràpida de Sant Julià de Vilatorta hi poden 
participar totes les persones professionals o aficionades que tinguin dots 
artístics. Dotació dels premis: el primer amb 600€ i una nit a l’hotel Mas 
Albereda; el segon amb 350€, i el premi especial aquarel·la amb 350€. 
També s’estableixen diversos premis infantils dotats amb lots de pintura. 
Tots els premis en metàl·lic són patrocinats per l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta i els infantils per l’empresa Pintur. El concurs compta 
amb el suport de l’Escola municipal de dibuix i pintura i l’assessorament 
del grup Tendències d’Art d’Osona. Els quadres quedaran exposats a 
l’Aula de Cultura la tarda del mateix diumenge fins a les 8 del vespre. 


