
 

Dijous, 22 de juliol de 2021  
 

Festa Major de Sant Julìà de Vilatorta   

Notícies - Dijous, 22 de juliol de 2021   

 

A partir d'avui arriba el plat fort de la Festa Major, aquesta nit amb el Vilatorta Pam a 

Pam, el divendres amb el Castell de focs, el dissabte amb el Tapeo Sound System , el 

diumenge amb el gran Concert de l'Orquestra Venus i enguany ens acomiadarem de la 

nostra Festa Major amb l'espectacle de circ Kasumai. 

Més informació  

 

 

El Vilatorta pam a pam té premi   

Notícies - Dijous, 22 de juliol de 2021   

 

Pel sol fet d'inscriure't a l'Infovilatorta app podràs arribar a guanyar un pernil gentilesa de 
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la carnisseria El Rebost. I si tens menys de 18 anys, sigues explorador i guanya un sopar 

amb els amics. 

Més informació  

 

Normes per gaudir d'una bona Festa Major   

Notícies - Dijous, 22 de juliol de 2021   

 

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

Major. 

Més informació  

 

 

Reunió informativa de l'estudi de mobilitat urbana a Sant Julià de 

Vilatorta  

 

Notícies - Dijous, 22 de juliol de 2021   

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/el-vilatorta-pam-a-pam-te-premi.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/14666-normes-per-gaudir-duna-bona-festa-major.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/14666-normes-per-gaudir-duna-bona-festa-major.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/reunio-informativa-de-lestudi-de-mobilitat-urbana-a-sant-julia-de-vilatorta.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/reunio-informativa-de-lestudi-de-mobilitat-urbana-a-sant-julia-de-vilatorta.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/14666-normes-per-gaudir-duna-bona-festa-major.html


 

Us convidem a la reunió informativa que tindrà lloc el proper dijous dia 29 de juliol a 2/4 

de 8 del vespre a la Sala d'Actes del Pavelló de Sant Julià.  En aquesta sessió s'explicarà 

l'Estudi de Mobilitat urbana de Sant Julià de Vilatorta que s'està redactant, quina és la 

finalitat i quins són els principals reptes, també s'explicarà el procés de participació 

ciutadana que portarem a terme relacionat amb l'Estudi. 

Més informació  

 

 

L’Arxiu General de la Diputació de Barcelona fa difusió 

d’imatges de Sant Julià de Vilatorta  

 

Notícies - Dijous, 22 de juliol de 2021   

 

Des de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona fan difusió d’imatges i documents 

que conserven a l’Arxiu i aprofitant que aquesta setmana és la Festa Major de Sant Julià 

de Vilatorta, des del facebook i Instagram de l’Arxiu General de la Diputació de 

Barcelona, avui publicaran un plànol i dues fotografies del municipi. 

Més informació  
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L'Anna Garcia i les Divines al canvi de xip de TV3   

Notícies - Dijous, 22 de juliol de 2021   

 

El programa "Canvi de Xip" de TV3 va visitar la vilatortina Anna Garcia que té dues 

passions: el patchwork i Les Divines, el seu estimat grup d'amigues. El Long Li Xue, 

tiktoker va arribar a Sant Julià de Vilatorta per donar-li un cop de mà amb dos objectius: 

ajudar-la a vendre les seves manualitats a través d'una app, i organitzar una retrobada de 

Les Divines amb sorpresa final: un muntatge digital amb fotografies. 

Més informació  

 

 

Els Agents Rurals demanen extremar les precaucions davant l'alt 

risc d'incendi forestal  

 

Notícies - Dijous, 22 de juliol de 2021   

 

Davant l’increment del risc d’incendi forestal amb l’entrada de vent i les humitats 

relatives baixes a conseqüència de les altes temperatures dels últims dies, s’ha activat el 
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nivell 2 del pla Alfa a la comarca d’Osona i, per tant, amb afectació directa a tot l’Espai 

Natural de les Guilleries-Savassona. 

Més informació  

 

La Festa Major comença amb la 61a exposició d’artistes locals i 

la presentació del llibre “Temps de verema”  

 

Notícies - Dilluns, 19 de juliol de 2021   

 

El diumenge passat es va inaugurar la 61a edició de la Festa Major amb obres d’artistes 

locals. La mostra va ser presidida per Cris Suñén, regidora de Cultura. L’exposició es 

podrà visitar el dissabte 24 i el diumenge 25 de les 11 a 2/4 de 2 i de 5 a 8 del vespre. 

Més informació  

 

 

Rut Casas torna a guanyar el Campionat de Catalunya d'escalada 

en bloc  

 

Notícies - Dilluns, 19 de juliol de 2021   
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La vilatortina Rut Casas va proclamar-se, el 10 de juliol passat, a Igualada, guanyadora 

absoluta del Campionat de Catalunya d'escalada en bloc. 

Més informació  

 

Curs de premonitor/a d'activitats de lleure infantil   

Notícies - Divendres, 16 de juliol de 2021   

 

Entre els dies 1 i 9 de juliol s'ha portat a terme, a l'Aula de Cultura de Sant Julià de 

Vilatorta, el curs de premonitor/a d'activitats de lleure infantil. La formació ha anat a a 

càrrec de Quiràlia. 

Més informació  

 

 

L'estela de la sardana   

Notícies - Divendres, 16 de juliol de 2021   
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 La commemoració dels cinquanta anys de l’Agrupació Sardanista era el moment 

oportú per dedicar un monument a la sardana com a testimoni constant i present de 

l’històric llegat sardanista de Sant Julià de Vilatorta i record de totes les persones 

vinculades al món de la sardana. L’Estela de la sardana s’ha situat al jardinet del costat de 

la pèrgola de la plaça de Catalunya. Ha estat ideada i dissenyada per Lluís Vilalta i 

Xevi Pona, i construïda pels paletes de la brigada municipal. 

Més informació  

 

 

Bicicletada popular [Festa Major 2021]   

Agenda - Dijous, 22 de juliol de 2021   

 

El dijous 22, a les 7 de la tarda, bicicletada popular organitzada pel CC Calma. Sortida 

des de la plaça de Catalunya. Feu la vostra reserva a l'Infovilatorta app. 

Més informació  
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Vilatorta Pam a Pam [Festa Major 2021]   

Agenda - Dijous, 22 de juliol de 2021   

 

El dijous 22, a les 10 de la nit, es farà el Vilatorta Pam a Pam, el concurs més vilatortí, a 

la zona esportiva. 

Més informació  

 

 

Focs d'artifici [Festa Major 2021]   

Agenda - Divendres, 23 de juliol de 2021   

 

El divendres, a 2/4 d'11 de la nit, des de l'esplanada del pavelló, focs d'artifici. 

Més informació  
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Òscar Tramoyeres [Festa Major 2021]   

Agenda - Divendres, 23 de juliol de 2021   

 

El divendres, 23 de juliol, a les 11 de la nit, a l'esplanada de la zona esportiva, Òscar 

Tramoyeres monologuista " el millor humor de l'Horta". 

Més informació  

 

 

Espectacle de titelles "la veritable història dels tres porquets" 

[Festa Major 2021]  

 

Agenda - Dissabte, 24 de juliol de 2021   

 

El dissabte 24 de juliol, a les 6 de la tarda, a la zona esportiva del pavelló espectacle 

de titelles "la veritable història dels tres porquets" amb la companyia Xip-Xap. 

Més informació  
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Tapeo Sound System [Festa Major 2021]   

Agenda - Dissabte, 24 de juliol de 2021   

 

El dissabte 24 de juliol, a les 2 de la nit, a l'esplanada de la zona esportiva, Tapeo Sound 

System amb versions per a tots els públics (pop, rock, funk, samba, reggae...) 

Més informació  

 

 

Campionat de Botxes [Festa Major 2021]   

Agenda - Diumenge, 25 de juliol de 2021   

 

El diumenge 25 de juliol, a les 9 del matí, al parc de les Set Fonts es farà el campionat de 

botxes. Inscripcions a les oficines de l'Ajuntament: 93 812 21 79. 

Més informació  

 

 

Ruta geològica amb la poesia de Jacint Verdaguer   
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Agenda - Diumenge, 25 de juliol de 2021   

 

L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona organitza una passejada, que es farà el 

diumenge, amb sortida a les 10 del matí de l'ermita de la Damunt de Folgueroles, es 

visitaran els entorns propis de Jacint Verdaguer, i s'interpretaran geològicament alguns 

dels seus escrits més propers a aquesta ciència. 

Més informació  

 

 

Audició de sardanes amb la Cobla Canigó [Festa Major 2021]   

Agenda - Diumenge, 25 de juliol de 2021   

 

El diumenge 25 de juliol, a les 5 de la tarda, al parc de les Set Fonts, audició de sardanes 

amb la Cobla Canigó. 

Més informació  

 

 

Gran Concert amb l'Orquestra Venus [Festa Major 2021]   
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Agenda - Diumenge, 25 de juliol de 2021   

 

El diumenge 25 de juliol, a la 7 de la tarda, a la zona esportiva del pavelló, Gran Concert 

amb l'Orquestra Venus. 

Més informació  

 

 

Kasumai. Espectacle de circ [Festa Major 2021]   

Agenda - Diumenge, 25 de juliol de 2021   

 

El diumenge 25 de juliol, a les 10 de la nit, a la zona esportiva Kasumai. Espectacle de 

circ amb la companyia Circ Los. 

Més informació  

 

 

Dilluns 26 de juliol festa local   
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Agenda - Dilluns, 26 de juliol de 2021   

 

 Us recordem que el proper 26 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 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 

 

Infovilatorta.cat, DL B. 32186-2012. Butlletí electrònic editat per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
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