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NOTA INFORMATIVA 
 

 

 

Èxit total de les I Jornades de l’Aeròdrom Vilatorta celebrades  
a Santa Eugènia de Berga, Calldetenes i Sant Julià Vilatorta 

 
 

Les I Jornades de l’Aeròdrom Vilatorta celebrades, entre el 
29 de març i el 4 d’abril, a Santa Eugènia de Berga, 
Calldetenes i Sant Julià Vilatorta han finalitzat amb un gran 
èxit de participació. Les jornades, impulsades i organitzades 
per Meteovilatorta, han comptat amb la col�laboració i 
implicació total dels tres ajuntaments, que han participat en 
el projecte des de la seva gestació, així com de Memorial 
Democràtic que també ha mostrat tot el seu suport. 
 
L’objectiu principal d’aquestes jornades era donar a conèixer 
una part de la nostra història i, per tant, de la nostra 
memòria històrica perquè aquesta sigui coneguda i 

recordada per les noves generacions. Amb aquesta base, es va treballar en un programa d’activitats 
d’interès i variat que ha comptat amb una gran participació en les tres localitats. Recordem que els 
tres pobles són els municipis dels quals pren territori l’Aeròdrom Vilatorta, un camp d’aviació 
republicà que va néixer el juny de 1938, durant la Guerra Civil Espanyola.  
 
Mitjançant conferències i taules rodones obertes a tothom, els temes 
centrals que es van tractar durant les Jornades van ser l’arribada de la 
República (el 14 d’abril de 1931), la realitat de la Guerra Civil, el paper 
dels aeròdroms militars i el posterior exili republicà, majoritàriament a 
França.  
 
Els alcaldes dels tres municipis implicats van coincidir a destacar “la 
importància i el valor de mancomunar serveis”, una opció que apropa els 
pobles entre si i que, a més, redueix els costos d’organitzar activitats com 
aquestes. L’alcaldessa de Santa Eugènia, Anna Franquesa, també parlava de 
la necessitat “de saber d’on venim per entendre cap a on anem”, una idea 
que més tard recollia el batlle de Calldetenes, Marc Verdaguer, remarcant 
la necessitat de “conservar la memòria oral, reproduint-la en qualsevol 
suport per no perdre-la amb el temps”. Per la seva banda, Joan Carles Rodríguez, alcalde de Sant 
Julià, elogiava la “tasca i bona organització de Meteovilatorta”, posant èmfasi en el fet que els 
membres de l’entitat treballen voluntàriament.  
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Les jornades es van inaugurar el 29 de març a Santa Eugènia de Berga, amb la benvinguda del 
director de Meteovilatorta, Lluís Solanas, i els parlaments dels tres alcaldes. A continuació, el 
catedràtic d’història contemporània, el doctor Àngel Duarte, va fer una conferència sobre la Segona 
República Espanyola i les esperances i realitats que amagava. L’endemà va ser el torn de Calldetenes. 
Aquesta vegada, es va optar per un format de taula rodona, integrada pel coautor del llibre ‘Els 
camps d’aviació a Osona durant la Guerra Civil’, Miquel Erra; l’humanista Xavier Cateura i dos 
vilatortins llicenciats en Història, Alfons Jiménez i Cristina Suñén. 
 
El passat divendres 4 d’abril les jornades es van traslladar a Sant Julià de Vilatorta amb la conferència 
“L’exili”, a càrrec de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. La seva xerrada va ser la que va 
congregar més assistents i segurament també la més crua, amb relats colpidors sobre les males 
condicions amb què es van trobar els exiliats republicans quan van arribar a França. Les platges 
d’Argelers i Cotlliure, la Maternitat d’Elna... Són molts els indrets que van vertebrar la seva ponència 
i que els qui ho desitgin podran visitar en una sortida que ha organitzat Meteovilatorta aquest mes 
d’abril i que de manera definitiva tancarà les I Jornades de l’Aeròdrom Vilatorta.  
 

Diumenge, 13 d’abril  
Visita guiada a la maternitat d’Elna, Cotlliure i a les platges d’Argeles, a càrrec de 
l'escriptora i historiadora Assumpta Montellà, que aproximarà els visitants al fenomen de 
l’exili. 
*Places limitades / Preu 25€ / Preinscripcions a: observatori@meteovilatorta.cat 

 
 
També cal destacar el ressò mediàtic que ha tingut l’Aeròdrom Vilatorta i les Jornades no només en 
l’àmbit comarcal sinó també a la resta del país. Aquest primera setmana d’abril, un equip de TV3 es 
va desplaçar per gravar l’excursió a l’Aeròdrom que van fer alumnes de cinquè i sisè de l’Escola 
Bellpuig, amb la historiadora Cristina Suñén com a guia. El programa Espai Terra, del mateix canal, 
també hi ha estat present per elaborar un altre reportatge que s’emetrà en breu. 
 
Enllaç de la notícia a TV3: http://www.tv3.cat/videos/4993891/Aerodrom-Sant-Julia-de-Vilatorta 
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Amb l’èxit recent de la primera edició de les Jornades de l’Aeròdrom Vilatorta, Meteovilatorta ja 
està treballant per donar continuat al projecte amb noves activitats i continguts que aniran prenent 
forma en els propers mesos. L’equip de treball de Meteovilatorta també vol aprofitar per donar les 
gràcies als tres ajuntaments implicats, a Memorial Democràtic, així com a tots els participants i 
col�laboradors que han fet possible aquestes jornades que han tingut una gran repercussió i difusió al 
nostre país. 
 
 

 
 

Sant Julià de Vilatorta, 6 d’abril del 2013 

 
 

**Els mitjans informatius que vulguin més imatges les poden sol�licitar enviant un correu electrònic a: 
comunicació@meteovilatorta.cat 
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