
Aquest any 2016 s’escau el 60è aniversari de la mort del Pare Manuel 
Cazador i López SF, nascut a Torrent de Cinca (Osca) el 29 de gener de 
1874 i finat a Sant Julià de Vilatorta el 17 de febrer de 1956, als 82 anys. 
 
Estudià agronomia, física i astronomia a Barcelona. El 1897 va fundar i 
dirigí l’observatori meteorològic del Col·legi d’Orfes de Sant Julià  i féu 
importants investigacions de radiofonia, meteorologia i agricultura.  
  
L’Agrupació d’Antics Alumnes del Col·legi de Sant Julià de Vilatorta, el 
Col·legi El Roser, la Congregació Fills de la Sagrada Família, Meteovilatorta 
i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta presentem un projecte de 
commemoració per honorar la figura del P. Manuel Cazador, home bo i 
de bé que tant treballà per la formació integral de tota una generació 
d’infants i d’adolescents orfes i que tant contribuí en les millores de la 
pagesia i la ciència perquè cap preocupació humana li fou indiferent. Ell i 
la seva obra mereixen ser recordats. 
 
Els actes de commemoració del 60è aniversari de la mort del P. Manuel 
Cazador i López es realitzaran entre els mesos de febrer i novembre de 
2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
COMMEMORACIÓ 

DELS 60 ANYS DE LA MORT 
DEL PARE MANUEL CAZADOR I LÓPEZ 

 
 

PROGRAMA D’ACTES 
 

Sant Julià de Vilatorta 



 

Dimecres, 17 de febrer 
-60è aniversari de la mort del Pare Manuel Cazador i López- 
 

• A les 10 del matí, al monument del P. Cazador, situat al passeig Verdaguer: 
Ofrena floral i roda de premsa 
Presentació de la programació dels actes de l’any P. Manuel Cazador als mitjans de 
comunicació -amb representants de la Congregació Fills de la Sagrada Família, del 
Col·legi El Roser, de l’Agrupació d’Antics Alumnes i de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta-. 

 

• A 2/4 de 12 del migdia, a la Capella del Col·legi El Roser: 
Missa concelebrada pel P. Josep M. Blanquet SF i el P. Àngel Muñoz SF 
-amb acompanyament musical a càrrec del cor del Col·legi El Roser- 

El P. Blanquet és el Secretari General de la Congregació Fills de la Sagrada 

Família, biògraf de Sant Josep Manyanet i Postulador de la causa de beati-

ficació de l’exalumne del Col·legi P. Magí Morera. 

 

• Seguidament, al cementiri municipal: 
Ofrena floral a la tomba del Pare Manuel Cazador 
-amb acompanyament musical a càrrec dels alumnes del Col·legi El Roser-. 

 

• A les 2 del migdia: Dinar (lloc a concretar). 
 
*(En aquesta diada s’espera comptar amb l’assistència de representats de l’Ajuntament de Torrent de Cinca). 

 

 

Mes de març 
 

(Dia i hora a concretar) Conferència sobre el P. Manuel Cazador, a càrrec de José 
Manuel Aguirre. Xerrada dirigida als alumnes de 5è i 6è de primària del Col·legi El 
Roser i de l’escola pública Bellpuig, i visita guiada al despatx del P. Manuel Cazador.  

José Manuel Aguirre Saenz de Tejada és exalumne del col·legi, llicenciat en 

Dret per la Universitat de Barcelona, estudis en Direcció d'Empreses per EADA, 

ESADE, i la Universitat de Harvard, i autor del llibre “Cent anys d'Escola - Del 

Col·legi d'Orfes al Col·legi del Roser”. 

 

Mes d’abril 
 

(Dia i hora a concretar) La mateixa conferència i visita, dirigida als alumnes de 1r. 2n. 
3r. i 4t. d’ESO del Col·legi el Roser. 
 
(Dia i hora a concretar) La mateixa conferència i visita, dirigida als alumnes de 1r. 2n. 
3r. i 4t. d’ESO del SI Calldetenes. 



 

Diumenge,  5 de juny 
-Diada de l’exalumne- 
 

• A 2/4 d’11 del matí, a l’Espai Meteovilatorta -Parc de les Set Fonts- 
Rebuda de les autoritats a tots els assistents i visita a l’exposició de Meteovilatorta. 

 

• A 2/4 de 12 del migdia, al Col·legi El Roser: 
Ofrena floral al monòlit del rellotge esfèric i col·locació d’una placa commemorativa 
dedicada al P. Manuel Cazador. 

 

• A les 12 del migdia, a la capella del Col·legi: 
Missa oficiada pel P. Jesús Díaz, Superior General de la Congregació dels Fills de la 
Sagrada Família -amb acompanyament musical-. 

 

• (Hora a concretar), a la sala d’actes del Col·legi: 
Presentació i projecció del documental sobre la vida i obra del P. Manuel Cazador. 

 

• (Hora a concretar): 
Visita guiada al despatx i les instal·lacions del Pare Manuel Cazador. 

 

• (Hora a concretar): Dinar 
 

 

Diumenge, 17 de juliol  
-Festa Major de Sant Julià de Vilatorta- 
 

• A les 6 de la tarda, al Saló Catalunya:  
Pregó de la Festa Major: conferència de Francesc Orenes sobre la vida i obra del P. 
Manuel Cazador i presentació del llibre  “El P. Manuel Cazador, o la passió per la 

ciència”, de Francesc Orenes i Navarro. 
 
 

Dissabte 20 i diumenge 21 de novembre  
-Setmana de la Ciència- 
 

• Cloenda de l’any P. Manuel Cazador amb actes de caràcter científic: tallers, 
conferències, audiovisuals i experiments. Organitzat per Meteovilatorta. 

 
 


