
 

Dijous, 16 de juliol de 2020  
 

Reserveu entrada pels actes de la Festa Major  

Notícies - Dimecres, 15 de juliol de 2020  

 

Per entrar a cada acte de Festa Major caldrà fer reserva digitalment. És molt fàcil! L’heu de 

fer a l’aplicació per a mòbils INFOVILATORTA. O bé al següent enllaç. L’aforament és 

limitat. Només podem garantir l’entrada a qui reservi digitalment! A comerços i bars trobareu 

un formulari en paper que podeu omplir només en cas que no pugueu reservar 

digitalment. 

Més informació  

 

Normes per gaudir d'una bona Festa Major  

Notícies - Dimarts, 14 de juliol de 2020  

 

Veniu i seguiu les normes d'higiene i seguretat per gaudir tots plegats d'una bona Festa 

Major. 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/14041-reserveu-entrada-pels-actes-de-la-festa-major.html
http://infovilatorta.2click.online/festamajor2020/reserves/l8Oy6IZRkc
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/14041-reserveu-entrada-pels-actes-de-la-festa-major.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/normes-per-gaudir-duna-bona-festa-major.html
http://www.vilatorta.cat/
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/14041-reserveu-entrada-pels-actes-de-la-festa-major.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/normes-per-gaudir-duna-bona-festa-major.html


Més informació  

 

El coronavirus SARS-CoV-2: com prevenir la seva transmissió en 

establiments minoristes d'alimentació i de restauració  

Notícies - Divendres, 10 de juliol de 2020  

 

Davant la situació actual originada per la pandèmia del virus SARS-CoV-2, el sector 

minorista d'alimentació i de restauració ha de fer front a un nou repte amb molts dubtes. 

Més informació  

 

Acaba la 5a edició del Camp Tortí!  

Notícies - Divendres, 10 de juliol de 2020  

 

Aquest divendres passat va finalitzar la segona setmana de la 5a edició del Camp Tortí de 

Sant Julià de Vilatorta. Quinze dies de camp de treball, on els i les joves vilatortins i 

vilatortines es van emportar un munt d'experiències i noves amistats.  

Més informació  

 

Sopar popular de Festa Major  

Agenda - Divendres, 17 de juliol de 2020  

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/normes-per-gaudir-duna-bona-festa-major.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/el-coronavirus-sars-cov-2-com-prevenir-la-seva-transmissio-en-establiments-minoristes-dalimentacio-i-de-restauracio.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/el-coronavirus-sars-cov-2-com-prevenir-la-seva-transmissio-en-establiments-minoristes-dalimentacio-i-de-restauracio.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/el-coronavirus-sars-cov-2-com-prevenir-la-seva-transmissio-en-establiments-minoristes-dalimentacio-i-de-restauracio.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/acaba-la-5a-edicio-del-camp-torti.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/acaba-la-5a-edicio-del-camp-torti.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/14016-sopar-popular-de-festa-major.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/el-coronavirus-sars-cov-2-com-prevenir-la-seva-transmissio-en-establiments-minoristes-dalimentacio-i-de-restauracio.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/acaba-la-5a-edicio-del-camp-torti.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/14016-sopar-popular-de-festa-major.html


El divendres 17 de juliol a les 9 del vespre a l'espai verd de la zona esportiva tindrà lloc el 

sopar de carmanyola de Festa Major acompanyat de l'actuació The Sey Sisters. Un breu 

Vilatorta Pam a Pam donarà pas al castell de focs i a les cançons de Miquel del Roig. Aquest 

any, tothom s'haurà de portar el menjar de casa i, si es vol seure amb taules i cadires, també 

caldrà portar-les.  

Més informació  

 

Reobertura del Parc de les Fonts després de les obres de restauració  

Agenda - Dissabte, 18 de juliol de 2020  

 

El dissabte 18 de juliol, a les 11 del matí, reobertura del Parc de les Fonts després de les 

obres de restauració. Amenitzat per The Cabaliere Trio. 

Més informació  

 

Animació infantil Xip Xap  

Agenda - Dissabte, 18 de juliol de 2020  

 

El dissabte 18 de juliol a 2/4 de 7 de la tarda hi ha previst el grup d'animació Infantil Xip-

Xap,amb un espectacle de titelles: "La Cigala i la Formiga" que tindrà lloc a l'espai verd de la 

zona esportiva.  

http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/14016-sopar-popular-de-festa-major.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/reobertura-del-parc-de-les-fonts-despres-de-les-obres-de-restauracio.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/reobertura-del-parc-de-les-fonts-despres-de-les-obres-de-restauracio.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/animacio-infantil-xip-xap.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/reobertura-del-parc-de-les-fonts-despres-de-les-obres-de-restauracio.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/animacio-infantil-xip-xap.html


Més informació  

 

Festival d'Estiu de Sant Pere de Casserres  

Agenda - Dissabte, 18 de juliol de 2020  

 

Actuació de Cor Nebbia - Insensibilitzades a les Masies de Roda dins del programa de 

Festival d'Estiu de Sant Pere de Casserres. Les entrades es poden comprar a 

www.codetickets.com. L'aforament és limitat.  

Podeu consultar els actes al cartell adjunt. 

Més informació  

 

Animal DJs  

Agenda - Dissabte, 18 de juliol de 2020  

 

El dissabte 18 de juliol a partir de les 12 de la nit a l'espai verd de la zona esportiva Animal 

DJ's animarà el públic amb un espectacle i música disco variada. Aquest acte forma part del 

nou format de Festa Major adaptat a les mesures d'higiene i seguretat corresponents.  

Més informació  

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/animacio-infantil-xip-xap.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/festival-destiu-de-sant-pere-de-casserres-.html
http://www.codetickets.com/
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/festival-destiu-de-sant-pere-de-casserres-.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/animal-djs.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/animal-djs.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/festival-destiu-de-sant-pere-de-casserres-.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/animal-djs.html


Sardanes i actuació de l'orquestra Rosaleda  

Agenda - Diumenge, 19 de juliol de 2020  

 

El diumenge 19 de juliol a partir de les 5 de la tarda a l'espai verd de la zona esportiva hi 

haurà Sardanes i, a continuació, concert amb l'orquestra Rosaleda.  

Més informació  

 

Fi de Festa Major: ABBA EXPERIENCE  

Agenda - Diumenge, 19 de juliol de 2020  

 

El diumenge 19 de juliol a les 10 del vespre a l'espai verd de la zona esportiva tindrà lloc un 

gran fi de Festa Major amb l'espectacte tribut a ABBA, a càrrec d'ABBA EXPERIENCE.  

Més informació  

 

Dilluns 20 de juliol festa local  

Agenda - Dilluns, 20 de juliol de 2020  

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/sardanes-i-actuacio-de-lorquestra-rosaleda.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/sardanes-i-actuacio-de-lorquestra-rosaleda.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/fi-de-festa-major-abba-experience.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/fi-de-festa-major-abba-experience.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/dilluns-20-de-juliol-festa-local.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/sardanes-i-actuacio-de-lorquestra-rosaleda.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/fi-de-festa-major-abba-experience.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/dilluns-20-de-juliol-festa-local.html


 Us recordem que el proper 20 de juliol (dilluns de Festa Major) és festa local. Les oficines 

de l'Ajuntament romandran tancades. 

Més informació  

 

 

 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Plaça del Marquès de la Quadra, 1 

08504 Sant Julià de Vilatorta 

Tel. 93 812 21 79 

Fax. 93 812 20 63 

NIF. P0821800J 

Amb la 

col·laboració de:  

 

Segueix el teu Ajuntament a Twitter: @aj_SJV  

i a Facebook: https://www.facebook.com/www.vilatorta.cat/?ref=hl 

 

Has trobat interessant aquest butlletí? Reenvia aquest correu electrònic 

a amics i coneguts. Si volen rebre l'Infovilatorta.cat només han 

d'apuntar-se a www.infovilatorta.cat. 

 

Saps d'algú que s'ha subscrit a Infovilatorta.cat i no rep els missatges? 

Digue-li que el més probable és que el seu ordinador deixi el missatge 

a la carpeta Correu brossa del gestor de correu! Podeu comprovar les 

vostres dades, modificar-les o donar-vos de baixa d'aquest butlletí si 

entreu a www.infovilatorta.cat, a l'apartat Accés d'usuari, i introduïu el 

vostre correu electrònic i la vostra contrasenya. Per qualsevol dubte 

podeu enviar un correu electrònic a sjv.info@vilatorta.cat 

 

Infovilatorta.cat, DL B. 32186-2012. Butlletí electrònic editat per 

l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  

 

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/dilluns-20-de-juliol-festa-local.html
http://twitter.com/aj_SJV
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http://diba.cat/

