
 

Canvis en el programa de la Festa Major per culpa de la pandèmia 

Dijous, 15 de juliol de 2021  
 

Festa Major de Sant Julìà de Vilatorta   

Notícies - Dijous, 15 de juliol de 2021   

 

La Festa Major de Sant Julià arribarà aquest 2021 marcada per les mesures dictades pel 

Procicat per frenar la cinquena onada de contagis. Això ha obligat a fer alguns canvis en 

alguns actes de la Festa Major. Aquesta és la programació en data 14 de juliol. Estigueu al 

cas de possibles nous canvis consultant el lloc web de l'Ajuntament o l'Infovilatorta App. 

Més informació  

 

 

Noves restriccions a Catalunya i mesures covid: juliol 2021   

Notícies - Dijous, 15 de juliol de 2021   
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Amb l’objectiu de controlar l’augment de casos i frenar la transmissió del coronavirus, la 

Comissió Delegada en matèria de covid del Govern ha acordat limitar la mobilitat i els 

contactes de cara els propers dies a Catalunya.  

Més informació  

 

Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic (PEU) de la futura 

residència  

 

Notícies - Dimecres, 14 de juliol de 2021   

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 23 de maig de 2019  va acordar reconèixer la 

necessitat del servei de residència per a la gent gran en el municipi de Sant Julià de 

Vilatorta. Ara ja se n'ha redactat el pla especial urbanístic (PEU) que està en període 

d'informació pública fins el 29 de juliol. 

Més informació  

 

 

El Servei d’Intervenció Socioeducativa clou el primer curs   

Notícies - Dimecres, 14 de juliol de 2021   

 

Aquest curs a l’Escorxador ha tingut lloc la primera edició del Servei d’Intervenció 
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Socioeducativa (SIS). Es tracta d’un espai d’educació social on els dilluns i els dijous a la 

tarda, un cop han acabat l’escola, els infants i les famílies del nostre poble poden trobar 

tot l’acompanyament necessari per empoderar-se i progressar. 

Més informació  

 

Balanç de la campanya de donació de sang a Sant Julià de 

Vilatorta  

 

Notícies - Dimarts, 13 de juliol de 2021   

 

El dilluns passat, 12 de juliol, la unitat del Banc de Sang i Teixits es va instal·lar a l'Aula 

de Cultura de Sant Julià de Vilatorta i va recollir les donacions de sang de 52 vilatortines 

i vilatortins, entre els quals hi havia 1 nous donant i 3 oferiments, en la campanya de 

donació de sang, amb l'objectiu d'ajudar a garantir l'assistència sanitària en els hospitals. 

Més informació  

 

 

Sant Julià de Vilatorta al programa "A la fresca" de la xarxa de 

televisions locals  

 

Notícies - Dimarts, 13 de juliol de 2021   
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El magazín d'estiu, "A la fresca" de les televisions locals ha visitat Sant Julià de Vilatorta. 

El programa fou emès pel 9 TV i el podeu veure a l'enllaç adjunt. 

Més informació  

 

 

Jornada de cloenda de l'Esplai Serrallonga   

Notícies - Dilluns, 12 de juliol de 2021   

 

El dissabte 10 de juny a la tarda es va celebrar la jornada de cloenda de l'Esplai 

Serrallonga. Els membres de l'Esplai Serrallonga van rebre l'alcalde, al local de 

l'Escorxador, on li van poder explicar algunes de les activitats que han desenvolupat 

durant del curs. L'alcalde va destacar la importància de tenir un esplai per tal d’enfortir el 

teixit social del nostre municipi. 

Més informació  

 

 

Concurs d'instagram Osona, la Catalunya autèntica   

Notícies - Dilluns, 12 de juliol de 2021   
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Aquest estiu necessitem una aventura autèntica, una foto increïble, sense filtres però 

també necessitem cuidar-nos, gaudir, fer esport, menjar saludable…En el marc de la 

campanya, Osona Turisme inicia un sorteig entre totes les persones que comparteixin, a 

través d’intagram, fotos que expliquin perquè creuen que Osona és la Catalunya 

Autèntica. 

Més informació  

 

 

3r Concurs fotogràfic a Instagram de l’Espai Natural de les 

Guilleries-Savassona  

 

Notícies - Dilluns, 12 de juliol de 2021   

 

L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona convoca el 3r Concurs fotogràfic a Instagram 

per posar en valor l’Espai Natural des de diferents vessants com són la flora i la fauna, el 

paisatge, el patrimoni cultural i les bones pràctiques de convivència i respecte i 

conservació de la biodiversitat a través de la xarxa social Instagram. 

Més informació  
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Es posa en funcionament la regulació d’accés de vehicles a la 

vall de Sau  

 

Notícies - Dilluns, 12 de juliol de 2021   

 

Seguint la línia engegada en altres espais naturals protegits, aquest estiu es posa en marxa 

la regulació d’accés de vehicles a la vall de Sau per tal de poder garantir la seguretat dels 

usuaris i residents i la conservació del patrimoni natural i cultural de la zona. 

Més informació  

 

 

Anunci dels resultats finals del procés selectiu de tècnic/a 

auxiliar de joventut de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

 

Notícies - Dilluns, 12 de juliol de 2021   

 

D’acord amb la base 10 de les bases reguladores del procés selectiu per cobrir la plaça de 

tècnic/a auxiliar de joventut aprovades per acord de la Junta de govern local de data 13 

d’abril de 2021, es fa pública la relació de les persones aprovades per ordre de puntuació 

final, fent constar que s’eleva a l’alcaldia la proposta de contractació a favor de l’aspirant 

que ha obtingut la puntuació final més alta. 

Més informació  
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Ja tens l'abonament de la piscina?   

Notícies - Dilluns, 12 de juliol de 2021   

 

El dissabte 19 de juny passat es va inaugurar la temporada d’estiu de les piscines 

municipals amb els protocols establerts pel que fa a les mesures anticovid. Si encara no 

teniu l'abonament el podeu comprar directament a la piscina. 

Més informació  

 

 

Seguretat en el bany en piscines, rius, pantans i estanys   

Notícies - Dilluns, 12 de juliol de 2021   

 

Quan anem a la piscina, aquest any és important respectar les mesures de protecció i 

higiene per evitar contagis de la covid-19. 

Més informació  
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La comarca d'Osona busca els 10 millors aliments excel·lents, 

fets a Osona  

 

Notícies - Dilluns, 12 de juliol de 2021   

 

Aquesta setmana passada s’ha fet pública la convocatòria del concurs “Fet a Osona: 

Aliments excel·lents”, que promou conjuntament el Consell Comarcal d’Osona - Osona 

Turisme i Creacció, amb el suport de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de 

Barcelona. 

Més informació  

 

 

Consells per a l'estiu   

Notícies - Divendres, 9 de juliol de 2021   

 

En què penses quan penses en l’estiu? Dies que s’allarguen, terrasses que s’omplen, 

música de sandàlies, olor de crema solar… I quan vols protegir-te contra la calor? 

Refrescar els espais amb ventilació, evitar sortir al carrer durant les hores de més sol, 

beure aigua sovint, posar-nos crema protectora o buscar les zones més fresquetes són 

algunes de les accions que duem a terme, estiu rere estiu, perquè la pujada de 

temperatures no arribi a tenir efectes negatius sobre la nostra salut. 
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Més informació  

 

Obres de reparació del camí d'Altarriba   

Notícies - Divendres, 9 de juliol de 2021   

 

En el marc de les actuacions destinades al manteniment de camins del municipi, el dijous 

8 de juliol, l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va fer les obres de reparació del camí 

d'Altarriba en el seu tram a tocar de la cruïlla amb la Font d'en Titus.  

Més informació  

 

 

Adjudicat el projecte de millora d'instal·lacions soterrades a 

Obres i serveis Egara, SL  

 

Notícies - Divendres, 9 de juliol de 2021   

 

El dimarts 6 de juliol es van iniciar les obres del projecte “Adequació i millora de les 

instal·lacions d’aigua, gas, línia elèctrica de baixa tensió i telecomunicacions del passeig 

mossèn Cinto Verdaguer al carrer del Pare Manyanet”, unes obres per millorar vàries 
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instal·lacions i serveis. 

Més informació  

 

Taller: Demana cita al CAP i accedeix a La Meva Salut   

Agenda - Dijous, 15 de juliol de 2021   

 

El dijous 15 de juliol, de les 6 a les 8 del vespre, a l'Aula de Cultura, la Gerència del 

Servei de Biblioteques organitza una activitat per majors de 65 anys per aprendre a 

utilitzar eines de salut digital i hàbits saludables, com cercar informació o demanar hora al 

metge, gestionar la nostra informació a través dels serveis oferts per l’administració, i la 

cerca i instal·lació d’apps sobre salut. 

Més informació  

 

 

ESTIU SET FONTS. Belles cançons   

Agenda - Divendres, 16 de juliol de 2021   
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Degut a les noves mesures aplicades pel Procicat en tots els espectacles a l’aire lliure, per 

tant l'actuació d'aquest divendres es trasllada a la plaça de Catalunya. Preguem que 

tothom porti mascareta i respecti les mesures d'higiene i seguretat. 

Més informació  

 

 

Jornada d'orientació professional   

Agenda - Dissabte, 17 de juliol de 2021   

 

El proper dissabte 17 de juliol tindrà lloc, al pavelló esportiu municipal, una jornada 

d'orientació professional gratuïta, dirigida als joves per ajudar-los a conèixer millor el 

món empresarial. La jornada anirà a càrrec de Pere Soler, antic professor de la UAB. 

Més informació  

 

 

Caminada i taller fotogràfic d'insectes a Tavèrnoles   
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Agenda - Diumenge, 18 de juliol de 2021   

 

L'Espai Natural Guilleries-Savassona organitza una caminada de 1,2 km i taller fotogràfic 

d'insectes als entorns de Tavèrnoles, el diumenge 18 de juliol. La sortida serà a les 10 del 

matí al Centre d'informació de Tavèrnoles. 

Més informació  

 

 

Inauguració de la 61a Exposició de la Festa Major [Festa Major 

2021]  

 

Agenda - Diumenge, 18 de juliol de 2021   

 

El diumenge 18 de juliol, a 2/7 de 7 de la tarda, a l'Aula de Cultura, s'inaugurarà 

l'exposició de la Festa Major. 

Més informació  
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Presentació del llibre "Temps de verema" de Francesc Orenes 

[Festa Major 2021]  

 

Agenda - Diumenge, 18 de juliol de 2021   

 

La presentació del poemari a l'Aula de Cultura de l'Ajuntament correrà a càrrec del poeta 

vilatortí Anton Carrera. Es farà el proper diumenge 18 de juliol, a les 7 de la tarda, dins el 

marc de la Festa Major 2021. Obrirà i tancarà l'acte la néta del poeta, Mar Vilar i Boix, 

amb el seu violí, acompanyada al piano pel mateix autor de TEMPS DE VEREMA.  

Més informació  

 

 

Fes "bodypomp" per la Festa Major [Festa Major 2021]   

Agenda - Dimarts, 20 de juliol de 2021   

 

Fitpauness us proposa una Festa Major més activa. Apunteu-vos a una classe de 

bodypomp el dia 20 de Juliol a 2/4 de 8 a la zona verda del pavelló. Trobareu més 
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informació en el cartell adjunt. 

Més informació  

 

Caminada nocturna [Festa Major 2021]   

Agenda - Dimecres, 21 de juliol de 2021   

 

El dimecres 21 de juliol, a 2/4 de 10 de la nit, sortirà la caminada nocturna de 7 km des de 

la plaça de Catalunya. Organitza: Tupinots. Preu d'inscripció: 4 €. Estem pendents de 

l'autorització de la caminada. Estigueu al cas de possibles nous canvis consultant el lloc 

web de l'Ajuntament o l'Infovilatorta App. 

Més informació  

 

 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Plaça de l'U d'Octubre, 1 

08504 Sant Julià de Vilatorta 

Tel. 93 812 21 79 

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 
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