
 

Dijous, 10 de setembre de 2020  
 

Demà 11 de setembre hissada de l'estelada i ofrena floral de les entitats 

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

Notícies - Dijous, 10 de setembre de 2020  

 

El divendres dia 11, a les 9 del matí, al Castell de Bellpuig es farà la hissada 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’Assemblea Nacional Catalana com explica la web 

assemblea.cat.  

Més informació  

 

Projecte itinerari ciclista: adequació de l’avinguda Balmes a Zona 

30  

Notícies - Dimecres, 9 de setembre de 2020  

 

El passat 31 d’agost la Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte d’adequació de 
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l’Avinguda Balmes per adequar-la a via 30 amb la intenció d’habilitar un itinerari per 

bicicletes que comuniqui el centre amb la zona de les escoles del municipi. Es tracta de fer 

compatible el trànsit de vehicles i el de ciclistes per l'avinguda, habilitant una Zona 30 que 

garanteixi la seguretat de tothom qui utilitzi aquesta via. 

Més informació  

 

Obert l'Espai Activa't  

Notícies - Dimecres, 9 de setembre de 2020  

 

L'Espai Activa't ja és obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 4 de la tarda amb servei de 

menjador. També us podeu apuntar a les tardes d'envelliment actiu que organitza l'Espai 

Activa't els dimarts i dijous de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda. 

Més informació  

 

Avís sobre la Finca El Solà  

Notícies - Dimecres, 9 de setembre de 2020  

 

L’Ajuntament recorda a tota la població que no s’accedeixi a la finca El Solà. A banda de 
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ser propietat privada, l'Ajuntament té constància segons inspecció ocular externa que la finca 

s’estima en estat deficient de conservació. 

Més informació  

 

El Punt Jove Tortí torna a obrir!  

Notícies - Dimecres, 9 de setembre de 2020  

 

A partir del dilluns 14 de setembre el Punt Jove Tortí tornarà a obrir les seves portes els 

dilluns i dimecres de les 5 de la tarda a les 8 del vespre a l’edifici de Ca l’Anglada (2a 

planta). 

Més informació  

 

Recordeu que segueix oberta la convocatòria de subvencions per a 

entitats municipals sense ànim de lucre  

Notícies - Dimecres, 9 de setembre de 2020  

 

Recordem a totes les entitats municipals sense ànim de lucre que el termini de presentació de 

sol·licituds finalitza el 30 de setembre. 
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Més informació  

 

Conferència de l'11 de setembre amb Joan Manuel Tresserras  

Notícies - Dimarts, 8 de setembre de 2020  

 

Si no vas poder seguir la conferència on-line de l'11 de setembre amb Joan Manuel 

Tresserras, la deixem penjada al nostre canal de YouTube en aquest 

enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=WoavpvHoe2g  

Més informació  

 

Hissada de l'estelada i ofrena floral de les entitats  

Agenda - Divendres, 11 de setembre de 2020  

 

A les 9 del matí, al Castell: 

 Hissada de l’Estelada - Ofrena floral de les institucions i entitats  

 Lectura del Manifest  

 Cant dels Segadors  

 Reserveu la vostra participació a l’Infovilatorta app  

A la tarda:  
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Participeu de la mobilització de l’Assemblea Nacional Catalana com explica la web 

assemblea.cat  

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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