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Dissabte 27 de setembre 
Plaça de Catalunya   
L'horari serà de les 10 a les 2 del migdia i de les 4 a les 8 de la tarda 

 
 
La plaça de Catalunya acollirà aquest proper dissabte, dia 27 de setembre, la segona 
edició de la Fira d'Entitats de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons, un certamen dedicat a 
la promoció de l'associacionisme i el voluntariat. L'objectiu d'aquesta fira, que en 
aquesta edició reunirà 26 entitats del municipi, és facilitar un punt de trobada perquè 
les entitats puguin mostar, donar a conèixer i difondre la seva activitat. El teixit 
associatiu de Sant Julià de Vilatorta destaca per la seva gran varietat: cultural, 
tradicional,festiva, esportiva, social, cívica, emprenedora, juvenil i col·laboradora en 
projectes d'ajuda mútua... 
 
En el decurs de la jornada la fira comptarà amb les diverses activitats proposades per 
les mateixes entitats: partits de bàsquet 3x3, taller d’iniciació al tennis, cursa infantil 
de muntanya, tallers de piano, violí, flauta travessera i saxo, cercavila de gegants, taller 
de manualitats, gimcana, taller de maquillatge, cantada conjunta de les Caramelles del 
Roser i la coral Cants i Rialles, un concert dels professors de música i una xocolatada. 
També es pintarà un mural dedicat a l’Àfrica i es podrà dibuxar un shibi, es farà una 
recollida solidària d’aliments per als serveis socials del poble, un concurs sobre la 
sardana, un taller de puntaires, un taller de labors i scrap i Vilatorta per la 
Independència presentarà la campanya “Ara és l’hora”. 
 



A més de les activitats programades, cal destacar els actes següents: 

 
 
 
ESPECTACLE: CANÇONS DE CATALUNYA EN TEMPS DE GUERRA 1705-1714 
Organistrum Ensemble 
Plaça de Catalunya. 2/4 d’1 del migdia 
 

 
 
Dins del cicle “Vilatorta ressons del Tricentenari” el grup de recreació musical 
Organistrum Ensemble ens presenta un concert historiat que combina l’explicació 
històrica amb la recreació musical, oferint un repertori variat de famoses peces 
cortesanes, religioses, militars i populars de l’època de la Guerra de Successió, algunes 
d’elles mai tocades des d’aleshores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFORMANCE: ADÉU ESTIU, HOLA TARDOR 
Terra de Tupinots 
Plaça Major. 5 de la tarda 
 
Terra de Tupinots proposa acomiadar l’estiu i donar la benvinguda a la tardor omplint 
tota la plaça Major d’ombrel·les, para-sols i paraigües. Per fer realitat aquest acte es 
demana que tothom vingui a la plaça Major amb tots els para-sols i ombrel·les i 
paraigües –si són de colors millor- que tinguin a casa. Es tracta de crear una gran taca 
de color i una imatge insòlita de la plaça Major. 
 



 
 
 
 
 
 
 
TEATRE: LA GUERRA DE L’ALFONS 
Gallaret Teatre 
Saló Catalunya. 2/4 de 10 de la nit 
 
 
Gallaret Teatre presenta "La Guerra de l'Alfons", una comèdia de Santi Serdà Pérez. 
Vic, durant la Guerra Civil. Un burgès benestant, més preocupat pels diners i les dones 
que no pas per la guerra, es fa passar per republicà per tal d'evitar problemes. Per fer-
ho decideix llogar una part del seu pis a les milícies antifeixistes. Però això de portar 
l'enemic a casa, no sempre és bona idea... 
 
Repartiment: Marta Ayats, Ivet Castelo, Sílvia Díaz, Alderic Mas, Xevi Oró i Adrià Rosell. 
Director: Santi Serdà Pérez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSICIÓ: LA MATERNITAT D’ELNA 
Meteovilatorta 
Aula de Cultura. D’11 a 2 del migdia 
 i de 5 a 8 de la tarda 
 
Amb la voluntat de continuar treballant en la recuperació de la nostra història recent, 

Meteovilatora, juntament amb el Consell Comarcal d’Osona i la col·laboració dels 

Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes i Santa Eugènia de Berga, proposa 

l’exposició itinerant “La Maternitat d’Elna” que mostra la història de l'Elisabeth 

Eidenbenz, una mestra voluntària suïssa que en acabar la Guerra Civil espanyola 

s'endinsa en l'èxode de centenars de milers de republicans que s’apleguen a les platges 

del Rosselló. Elisabeth Eidenbenz es posa al capdavant d’una maternitat destinada a 

oferir assistència humanitària a les embarassades que lluitaven per sobreviure a la 

duresa dels camps de refugiats.  Una antiga casa senyorial ubicada a les afores d’Elna, 

va acabar acollint un petit oasis d’esperança entre mig d’aquell drama. 


