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Més informació  

Les piscines municipals ja estan obertes!  

Notícies - Dimarts, 30 de juny de 2020  

 

A partir d'avui dimecres 1 de juliol les piscines municipals ja estan obertes amb totes les 

mesures antocontagi necessàries per fer-ho. Tot i la intenció, no ha estat possible obrir-les 

abans per la feina d'adaptar la gestió del servei i les instal·lacions a les obligacions legals per 

la pandèmia de la covid-19. L'entrada a les instal·lacions de la piscina només es pot fer amb 

abonament de temporada i per mitjà d'una targeta sense contacte ("contactless"). Es farà a 

través d'un torn d'accés que permetrà controlar en tot moment l'aforament i les persones 

presents dins del recinte en cada franja horària. Els abonaments, que mantindran els mateixos 

preus de l’any passat, es poden fer des del dia 22 de juny a les instal·lacions de les piscines 

municipals. Podeu consultar els preus en el cartell adjunt. 

Més informació  

El vilatortí Segimon Rovira, impulsor del projecte Cucadellum  

Notícies - Dimarts, 30 de juny de 2020  

 

Segimon Rovira, biòleg i veí de Sant Julià de Vilatorta, és un dels membres que ha impulsat 

el Projecte Cucadellum, una iniciativa per conèixer la situació real de les cuques de llum a 



Catalunya. Aquest no és només un projecte interessant per poder aprofundir en la recerca 

d’aquests insectes maltractats per l’espècie humana, sinó que a més és un projecte amb el 

qual la ciutadania pot col·laborar activament. 

Més informació  

Aprovació definitiva, licitació i contribucions especials del projecte 
de reforma del carrer de la Rambleta i l'Itinerari de Vianants de la 
carretera BV-5201 a la Font d'en Titus  

Notícies - Dilluns, 29 de juny de 2020  

 

El passat dia 15 de juny durant la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament es va aprovar 

definitivament i es va licitar el contracte d'obres del projecte de reforma del Carrer de la 

Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d'en Titus, redactat per 

l'arquitecta Núria Vilamala Soler, per un import total de 475.155,94 euros, en total 

574.938,69 euros IVA inclòs. Posteriroment, el Ple del passat 29 de juny va aprovar que 

s'aplicarien contribucions econòmiques especials a les finques afectades pel projecte.  

Més informació  

Adjudicació del contracte d'obres de l'itinerari de vianants i ciclistes 
de la carretera BV-5202 entre els PK0+000 i 1+230 a l'empresa 
Pasquina  

Notícies - Dilluns, 29 de juny de 2020  

 



El passat dia 15 de juny durant la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament es va procedir 

a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma i urbanització de l'Itinerari 

de vianants i ciclistes a la carretera BV 5202 entre els PK 0+000 i 1+230 a favor de l'empresa 

PASQUINA S.A. 

Més informació  

Sant Julià de Vilatorta acull una campanya especial de donació de 
sang  

Notícies - Dilluns, 29 de juny de 2020  

 

El municipi de Sant Julià de Vilatorta se suma a una campanya especial de donació de sang, 

amb l'objectiu d'ajudar a garantir l'assistència sanitària en els hospitals. Tindrà lloc dilluns 6 

de juliol de 10h a 14h i de 17h a 21h a l'Aula de Cultura. És necessari que abans els 

donants reservin hora des del web donarsang.gencat.cat.   

Més informació  

Reobre el Bibliobús a partir del dijous 25 de juny  

Notícies - Diumenge, 28 de juny de 2020  
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