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NOTA INFORMATIVA 
 
 

La Setmana de la Ciència continua triomfant a Sant Julià de Vilatorta 
 

 
Per tercer any consecutiu, la ciència es va tornar a viure 
a Sant Julià de Vilatorta el passat cap de setmana amb 
motiu de la Setmana de la Ciència, que enguany 
celebrava la seva dinovena edició. Un any més, 
Meteovilatorta, en coordinació amb l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta i Viu el Parc, va organitzar 
diverses activitats relacionades amb la ciència que van 
fer apropar a grans i petits al pavelló esportiu, lloc on 
es van desenvolupar les activitats, que eren obertes i 
gratuïtes a tothom. Aquesta tercera edició va ser un 

nou èxit total de participació, superant les xifres d’edicions anteriors, que ja havien destacat per 
una gran presència de gent. 
 
Els temes centrals de la 19a Setmana de la Ciència, una iniciativa de 
la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, eren la 
cristal�lografia i la biotecnologia amb motiu de la celebració, aquest 
2014, de l’Any Internacional de la Cristal�lografia i l’Any de la 
Biotecnologia. Durant la Setmana de la Ciència s’han anat celebrant 
un munt d’activitats de divulgació científica arreu de Catalunya amb 
exposicions, xerrades, conferències, jocs i tallers científics, i Sant 
Julià de Vilatorta hi ha tornat a participar activament. 
 
Les jornades van començar el dissabte 22 amb la presentació del projecte Codeclub.cat i 
Codeclub Vilatorta. Posteriorment, un grup de nens van participar al taller de construcció de 
controladors de videojocs amb materials casolans. L’objectiu era treballar el concepte de 
conducció, ja que durant el procés de disseny i construcció d’aquests controladors, 
s’experimentava amb diferents materials diferenciant-los entre els conductors i els no conductors. 
A la tarda, es va fer la inauguració oficial de la Setmana de la Ciència, a càrrec de l’alcalde Joan 
Carles Rodríguez, i després es va continuar amb el taller ‘Viu el Parc: canvi climàtic, contaminació, 
energies renovables i sostenibilitat’, a càrrec d'Albert Borràs, meteoròleg i responsable de 
l’Observatori de Pujalt. Un cop finalitzat el segon taller, els assistents van poder gaudir d’un 
berenar per després endinsar-se a l’astronomia a través del planetari digital, una sessió que va 
servir per explorar les descobertes més importants del segle XVIII.  
 
El diumenge, es va concloure la Setmana de la Ciència a Sant Julià de Vilatorta amb la conferència 
“Remembrança del padre Manuel Cazador (1874-1956) amb motiu del 140è aniversari de la seva 
mort”, a càrrec del Dr. Francesc Orenes, que va fer un repàs a la vida del padre Manuel Cazador, 
fundador del nostre observatori històric i científic reconegut durant la seva època. Durant els 
actes també es va sortejar una estació meteorològica cedida per l'Òptica de l'Ambulatori de Vic. 
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En declaracions a Meteovilatorta, l’alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, va 
voler destacar aquesta nova edició i la participació de la gent: “Des de l’ajuntament estem molt 
contents perquè aquesta tercera edició de la Setmana de la Ciència al nostre poble ha estat 
novament tot un èxit i hem tingut molta participació de gent en tots els actes, sobretot, públic 
infantil. Nens i joves veuen clarament que l’educació va més enllà de la que s’imparteix a les 
escoles. Per tant, som i hem de ser un poble educatiu en aquest sentit”. L’alcalde també va afegir 
que “el primer taller amb el Codeclub va ser molt interessant i ja vam veure molts infants fent 
controladors i coneixent el llenguatge de programació, així com el taller de Viu el Parc que també 
va ser un èxit i vam poder veure encara més gent que a l’edició del 2013”. Rodríguez també va 
destacar “el planetari, que va ser la gran novetat d’aquest any”. I finalment, va fer una menció 
especial a la conferència del padre Manuel Cazador “ja que és un personatge emblemàtic pel que fa 
a la ciència a Sant Julià de Vilatorta, així com a la nostra comarca i país. Gràcies a ell vam ser 
punters a la península a nivell científic i recordar que també va ser el fundador del nostre 
observatori meteorològic, el més antic de Catalunya.” També va tenir paraules d’agraïment a 
Meteovilatorta per l’organització de la jornada científica. 
  
La Setmana de la Ciència a Sant Julià de Vilatorta va ser organitzada per Meteovilatorta 
conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i Viu el Parc i va comptar amb la 
col�laboració de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, l'Observatori de Pujalt, 
CodeClubCat.org, CodeClubVilatorta, Tricentenari, l'Òptica de l'Ambulatori i Isern. 
 
  

 
Sant Julià de Vilatorta, 24 de novembre del 2014 
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*Els mitjans informatius poden sol�licitar imatges a comunicació@meteovilatorta.cat 
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