
Dijous, 3 de setembre de 2020  
 

Diumenge participeu a través del xat a la conferència institucional a càrrec de Joan Manuel Tresserras 

Es prohibeixen les trobades de més de 10 persones en l’àmbit 
públic i privat  
Notícies - Dimecres, 2 de setembre de 2020  

 

En compliment de la resolució SLT/2107/2020 de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

Covid-19 al territori de Catalunya i en vigor des del dissabte 29 d’agost, es prohibeixen les 

trobades i reunions de més de 10 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.  

Més informació  

El 9 Nou va publicar un article de l'Associació de veïns de 
Vilalleons en record d'en Pere de cal Campaner  

Notícies - Dimecres, 2 de setembre de 2020  

 

El passat divendres 31 d'agost el 9 Nou va publicar un article de l'Associació de veïns de 



Vilalleons en record d'en Pere de cal Campaner. Llegiu l'escrit en el document adjunt. 

Més informació  

Tancament de la temporada de la piscina municipal  

Notícies - Dimarts, 1 de setembre de 2020  

 

La piscina municipal tanca el proper diumenge dia 6 de setembre. Es prega retornar les targes 

d'abonament a la mateixa piscina o a partir del 7 de setembre a les oficines de l'Ajuntament. 

Agraïm la vostra col·laboració. 

Més informació  

Vols veure el ple municipal de dilluns 31 d'agost?  

Notícies - Dimarts, 1 de setembre de 2020  

 

Si no vas poder seguir seguir la sessió plenària extraordinària del dilluns 31 d'agost de 2020, 

la pots veure a l'enllaç adjunt. 

Més informació  

Participa al concurs fotogràfic d’estiu a l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona a Instagram. Tens temps fins al 15 de 



setembre  

Notícies - Divendres, 28 d'agost de 2020  

 

Recorda que encara tens temps per participar al concurs fotogràfic d’estiu a l’Espai Natural 

de les Guilleries-Savassona a Instagram. El concurs va començar el 15 de juliol de 2020 i 

acaba el 15 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Anima't a participar-hi! 

Més informació  

Hissada de l'estelada i ofrena floral de les institucions i entitats. 
Diada 2020  

Notícies - Divendres, 28 d'agost de 2020  

 

El divendres dia 11, a les 9 del matí, al Castell de Bellpuig es farà la hi ssada de l’Estelada i 

l'Ofrena Floral  de les institucions i entitats. Seguidament la lectura del Manifest i el Cant 

dels Segadors i Som Vilatortins. Reserveu la vostra participació a l'Infovilatorta app. A la 

tarda p articipeu de la mobilització de l’Assamblea Nacional Catalana com explica 

la web assemblea.cat.  

Més informació  



Conferència institucional a càrrec de Joan Manuel Tresserras  

Agenda - Diumenge, 6 de setembre de 2020  

 

El diumenge 6 de setembre, a 2/4 de 7 de la tarda,es farà la conferència virtual a càrrec de 

Joan Manuel Tresseras,  doctor en Ciències de la Informació i exconseller de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya entre el 2006 i el 2010. President de 

la Fundació Irla. Participeu-hi a través del xat. 

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.  

 


