
Sant Julià de Vilatorta rebutja la inhabilitació del
president de la Generalitat de Catalunya

Dijous, 1 d'octubre de 2020

Concentració a Sant Julià de Vilatorta per rebutjar la
inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya
Notícies - Dijous, 1 d'octubre de 2020

El dilluns 28 de setembre, a les 7 de la tarda, es va convocar una concentració de

rebutja per la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. Amb la

presència de l’alcalde i membres del consistori es va llegir el manifest de rebuig a la

decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del 131è. president de la Generalitat de

Catalunya, Quim Torra davant la cinquantena de vilatortins i vilatortines que s'havien

concentrat davant l'Ajuntament.

Més informació

El Ple aprova una moció de rebuig a la inhabilitació del
president Quim Torra
Notícies - Dijous, 1 d'octubre de 2020

L’Ajuntament ha aprovat una moció de l’Associació de Municipis per la

Independència (AMI) de rebuig a la inhabilitació del president de la

Generalitat de Catalunya, Quim Torra. El text es va presentar per urgència al ple

municipal celebrat dimarts 29, un cop feta pública la decisió del Tribunal Suprem. El

ple municipal s'havia de celebrar aquest dilluns però l'Ajuntament va suspendre tota

l'activitat institucional en protesta per la sentència d'inhabilitació del president de la

Generalitat, Quim Torra.

Més informació



Crònica del ple de 29 de setembre de 2020
Notícies - Dijous, 1 d'octubre de 2020

El ple de dimarts va aprovar les festes locals per l'any vinent que seran el dilluns 24

de maig i el dilluns 26 de juliol. Per altra banda va estimar parcialment el recurs

interposat respecte a la licitació de les obres de la Rambleta.

Més informació

Licitació del projecte d'obra de l'itinerari ciclista. Adequació
de l'Avinguda de Jaume Balmes a zona 30"
Notícies - Dijous, 1 d'octubre de 2020

El dimarts 29 de setembre, la Junta de Govern va aprovar la licitació de l’obra

“Itinerari ciclista. Adequació de l'Avinguda de Jaume Balmes a zona 30” a Sant Julià

de Vilatorta. L'Ajuntament convida a les empreses d'obra del municipi per si hi

podrien estar interessades.

Més informació

A partir de dimecres 30 de setembre la carretera BV-5202
(carretera de Vilalleons) ha quedat tallada a la circulació del
trànsit
Notícies - Dijous, 1 d'octubre de 2020

Us comuniquem a causa de l’execució de les obres de l’itinerari de vianants i ciclistes

a la BV-5202, a partir de dimecres 30 de setembre la carretera BV-5202 (carretera de

Vilalleons) ha quedat tallada a la circulació del trànsit. Per accedir al polígon

industrial La Quintana, els desviaments s'han de realitzar pel Camí d’Altarriba, pels

vehicles i per la C-25 (Eix transversal – sortida 189) pels camions.

Més informació

Entren en vigor mesures especials de prevenció de la covid-19 als
municipis de Vic i Manlleu
30.09.2020



Els indicadors epidemiològics a Vic i Manlleu han obligat al PROCICAT a augmentar a

augmentar les restriccions en aquest dos municipis. Osona és una de les comarques de

Catalunya amb més risc en aquests moments.

Sant Julià de Vilatorta se suma a una nova commemoració del
Dia Internacional de la Gent Gran 2020
Notícies - Dimecres, 30 de setembre de 2020

Enguany, amb un format online, l’objectiu principal és sensibilitzar sobre la lluita

contra l’edatisme, és a dir, la discriminació per raó d’edat.

Més informació

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s'adhereix al Pla
comarcal d’igualtat de gènere
Notícies - Dimecres, 30 de setembre de 2020

Des de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estem adherits al Pla comarcal

d’igualtat de gènere. Des de l’Ajuntament ho fem amb diferents accions de

sensibilització i prevenció que desenvolupem de manera directa o bé amb el suport i

assessorament de l’Oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI, titularitat del

Consell Comarcal d’Osona i de l’Ajuntament de Vic.

Més informació

Celebra el Dia Mundial del Cor amb exercicis cardiovasculars
Notícies - Dimarts, 29 de setembre de 2020

El Dia Mundial del Cor, que se celebra cada 29 de setembre, és un excel·lent moment

per apuntar-se a un centre de fitness. Recorda que fer una dieta saludable, no fumar i

no beure alcohol també són consells que han d’acompanyar l’exercici.

Més informació

Curs de dibuix, còmic, manga i il· lustració i curs d'aquarel·la
Notícies - Dilluns, 28 de setembre de 2020



L'estudi Tres Llunes organitza dos cursos, un de dibuix, còmic, manga i il·lustració i

un altre d'aquarel·la. Estan dirigits a tots aquells que volen conèixer les tècniques per

crear els seus còmics, mangues i il·lustracions, o iniciar-se a l'aquarel·la.

Més informació

Dissabte 26 de setembre van entrar en vigor, noves mesures
per la contenció de la covid-19
Notícies - Dilluns, 28 de setembre de 2020

El dissabte 26 de setembre el DOGC va publicar, i van entrar en vigor, noves mesures

per la contenció de la covid-19. Entre elles la prohibició de trobades i reunions de

més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l'àmbit privat com en

l'àmbit públic, en les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no

es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

Més informació

Canvis en el Punt Jove durant el mes d’octubre
Notícies - Dilluns, 28 de setembre de 2020

A partir del mes d’octubre el Punt Jove Tortí estarà obert només els dilluns de 5 de la

tarda a 8 del vespre.

Més informació

Sant Julià de Vilatorta no participarà a la sortida
mancomunada a PortAventura
Notícies - Dilluns, 28 de setembre de 2020

Des de la regidoria de joventut s’ha valorat que enguany el municipi no participi en la

sortida jove mancomunada a PortAventura, ja que es considera que en la situació

actual no es pot garantir la seguretat dels i les participants.

Més informació

Veïns i veïnes del municipi es van sumar dissabte passat a la



recollida de residus
Notícies - Dilluns, 28 de setembre de 2020

El matí del dissabte 26 de setembre es va portar a terme la recollida de deixalles

incíviques del municipi, emmarcada a la campanya Let’s Clean Up Europe. De les 9

del matí a 1 del migdia tothom qui va voler col·laborar va portar les deixalles

recollides a l'entorn del municipi a la plaça de Catalunya, lloc on es separaven els

residus i s’obsequiava als participants amb un diploma i un piscolabis.

Més informació

28 de setembre. Dia Internacional per l'Accés Universal a la
Informació
Notícies - Dilluns, 28 de setembre de 2020

El dret universal d'accés a la informació, que se celebra anualment el 28 de setembre,

resulta essencial per al funcionament democràtic de les societats i per al benestar de

tota persona.

Més informació

Pautes d’ús dels parcs infantils per prevenir la covid-19
Notícies - Divendres, 25 de setembre de 2020

El PROCICAT ha decidit per ara no tancar els parcs infantils, però sí considera

necessari reforçar les pautes per a les famílies per a fer-ne un ús correcte, i alhora els

elements de control per part de les administracions públiques locals. Consulteu les

pautes d'ús dels parcs infantils en el document adjunt.

Més informació

Resum de l’activitat registrada al consultori local respecte a la
covid-19 durant el mes de setembre
Notícies - Dijous, 24 de setembre de 2020

Us oferim un resum de l’activitat registrada al consultori municipal respecte a la



covid-19 durant el mes de setembre. És, probablement, una aproximació molt real,

però pot tenir algunes inexactituds (per exemple no conèixer algun cas que no s’hagi

posat en contacte amb nosaltres).

Més informació

Assemblea d'inici de temporada de l'Espai Activa't
Agenda - Divendres, 2 d'octubre de 2020

El divendres 2 d'octubre, a 2/4 d'11 del matí, al Casal Font Noguera es farà

l'assemblea d'inici de temporada de l'Espai Activa't.

Més informació

Activitat guiada en bicicleta elèctrica a l'entorn de Vilanova
de Sau - Dia Europeu dels Parcs
Agenda - Dissabte, 3 d'octubre de 2020

Recorregut guiat amb bicicleta elèctrica en grups de 8 persones per l'entorn del poble

de Vilanova de Sau.

Més informació

Activitat guiada en Segway a l'entorn de Vilanova de Sau -
Dia Europeu dels Parcs
Agenda - Dissabte, 3 d'octubre de 2020

Recorregut guiat amb segway per l'entorn del poble de Vilanova de Sau. En total es

faran 3 sortides en grups de 8 persones de 45 minuts cada sortida (a les 9:30, les

10:30 i les 11:30).

Més informació

Exposició "L'ofici del sabater"
Agenda - Dissabte, 3 d'octubre de 2020

Continua oberta l'exposició "L'ofici del sabater" a Ca l'Anglada. L'exposició



romandrà oberta fins al 31 de desembre i es podrà visitar en horari de 10 a 1 del

migdia cada dia excepte els dijous.

Més informació

Folgueroles Viu el parc. Cap de setmana ibèric - Dia Europeu
dels Parcs
Agenda - Dissabte, 3 d'octubre de 2020

En el marc de la celebració de la Ruta dels Ibers que s'organitza amb el Museu

d’Arqueologia de Catalunya i els jaciments ibers del país, Folgueroles acull per 20è.

any consecutiu una nova proposta que ens aproparà a un dels oficis que practicaven

els habitants del Casol: els ferrers.

Més informació

Passejada guiada a Tavèrnoles sobre plantes medicinals i
recursos del bosc - Dia Europeu dels Parcs
Agenda - Diumenge, 4 d'octubre de 2020

Caminada pels entorns de Tavèrnoles per conèixer les plantes medicinals i els

recursos del bosc en obagues i solanes. El número d'assistents a la sortida està limitat

a un màxim de 10.

Més informació

Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta
Plaça del
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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
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