
 

Dilluns que ve començaran les obres d'adequació de l'avinguda Balmes 

Dijous, 19 de novembre de 2020  
 

Dilluns que ve començaran les obres d'adequació de l'avinguda 

Balmes  

 

Notícies - Dijous, 19 de novembre de 2020   

 

Es tracta d'un projecte que pretén pacificar l'avinguda i que actuarà sobretot a les cruïlles 

ampliant les voreres i fent-les més aptes pels vianants. 

Més informació  

 

 

Actuació en la vorera del Casal Núria   

Notícies - Dijous, 19 de novembre de 2020   

 

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de reparació de la vorera de la façana de 

l'avinguda de Montserrat del Casal Núria. Les obres s'efectuen en un punt de poca 
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visibilitat de la carretera, per això us demanem precaució a l'hora de circular. 

Més informació  

 

S'obren les inscripcions per poder fer de patges a la cavalcada   

Notícies - Dimecres, 18 de novembre de 2020   

 

Busquem patges per la nit més màgica. Si tens 18 anys o més inscriu-te a les oficines 

de l'Ajuntament o truca i demana informació. 

Més informació  

 

 

Recordatori a entitats: últims dies per justificar la subvenció   

Notícies - Dimecres, 18 de novembre de 2020   

 

L’Ajuntament va aprovar la convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de 

lucre en l’àmbit de la cultura, educació, esports, joventut i benestar social. Les entitats que 

van ser beneficiàries d'aquesta subvenció recordeu que el termini màxim per fer la 

justificiació s'acaba el dilluns dia 30 de novembre. 
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Més informació  

 

25a Setmana de la Ciència   

Notícies - Dimarts, 17 de novembre de 2020   

 

Del 14 al 29 de novembre se celebra a Catalunya la 25a Setmana de la Ciència. Durant 

aquesta setmana es portaran a terme tot un munt d’activitats de disseminació científica 

arreu del nostre territori. 

Més informació  

 

 

El govern anuncia una desescalada per trams revisables cada 

quinze dies  

 

Notícies - Dimarts, 17 de novembre de 2020   

 

El govern prepara el pla de desescalada a Catalunya. Està previst aplicar-lo a partir de 

dilluns, 23 de novembre, després que el govern prorrogués 10 dies més les restriccions per 

la segona onada de la pandèmia. Gràcies a que ha baixat la interacció social, les xifres de 

la pandèmia a l'àmbit de Catalunya han millorat. Tot i això la ciutadania haurà de 
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continuar extremant les precaucions. 

Més informació  

 

Troba les convocatòries d'ajuts en el CIDO   

Notícies - Dimarts, 17 de novembre de 2020   

 

Descobreix els ajuts públics d'ajuntaments i altres organismes als quals pots optar segons 

quin sigui el teu perfil, gràcies al filtre de cerca del Cercador d'Informació i 

Documentació Oficials (CIDO). Troba-hi el teu! 

Més informació  

 

 

Hola: servei d’atenció per a empreses i entitats turístiques   

Notícies - Dimarts, 17 de novembre de 2020   

 

Hola és el servei d’atenció per a empreses i entitats turístiques de l'Agència Catalana de 

Turisme. Resolem els teus dubtes, t’assessorem i t'acompanyem. Truqueu al 93 519 41 

07  o envieu un correu electrònic a hola.act@gencat.cat 

Més informació  
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El Govern amplia a 25 milions d'euros els ajuts al sector esportiu 

per pal·liar els efectes de l'aturada d'activitat a causa de la covid-

19  

 

Notícies - Divendres, 13 de novembre de 2020   

 

La partida inicial de 20 milions d’euros destinada a ajuts per tal de pal·liar les pèrdues 

ocasionades per l’aturada d’activitat de la segona onada de la covid-19 s’ampliarà fins als 

25 milions, una partida que beneficiarà clubs, federacions i consells esportius, així com 

empreses del sector, principalment gimnasos.  

Més informació  

 

 

El llapis, 1662 - exposició de ceràmica de Rosa Garcia Marchant   

Agenda - Divendres, 20 de novembre de 2020   

 

Fins al 30 de novembre podeu gaudir de l'exposició de ceràmica El llapis,1662 de 

la ceramista Rosa Garcia-Marchant. L'exposició es troba a l'edifici de Ca l'Anglada, i està 

obert cada dia de 10 del matí a 1 del migdia excepte els dijous que el Centre d'Informació 

Turística és tancat. 
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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.  
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