
Dijous, 22 d'octubre de 2020  
 

A Sant Julià de Vilatorta també celebrem la Setmana de l'Artesania 

Sant Julià de Vilatorta participa a la Setmana de l'Artesania de 
Catalunya 2020  

Notícies - Dijous, 22 d'octubre de 2020  

 

Per segon any consecutiu Sant Julià de Vilatorta participa a la Setmana d’Artesania de 

Catalunya. Sota el lema “l’Artesania pot salvar el món” , destaquem una exposició de 

ceràmica de Rosa Garcia Marchant i un taller de creació d'un fanalet ceràmic a càrrec de 

Tanit Salvador. 

Més informació  

Restauració del llibre de cadastre de 1738 de l'Arxiu Municipal  

Notícies - Dijous, 22 d'octubre de 2020  

 

El taller de restauració de Toni Esparó ha fet entrega a l’Arxiu Municipal de Sant Julià de 



Vilatorta del cadastre de 1738, un cop finalitzat el tractament al que ha estat sotmès. El 

cadastre és el registre del patrimoni i les rendes pel repartiment de la quota tributària exigida 

per l’Estat, i es tracta del document més antic conservat a l’Arxiu Municipal de Sant Julià de 

Vilatorta. 

Més informació  

Conferència d’Anton Carrera, poeta i mestre en Gai Saber vilatortí 
a l’Aula d’Extensió Universitària de la gent Gran d’Osona  
Notícies - Dimecres, 21 d'octubre de 2020  

 

El 14 d'octubre passat, Anton Carrera, poeta i mestre en Gai Saber vilatortí va fer una 

conferència titulada: Trajectòria poètica d'Anton Carrera  a l’Aula d’Extensió 

Universitària de la gent Gran d’Osona. En l'enllaç adjunt hi ha el vídeo de la conferència. 

Més informació  

Actualització dels bars i restaurants del municipi que fan menjar per 
emportar  

Notícies - Dimecres, 21 d'octubre de 2020  

 

Des de l'Ajuntament estem amb comunicació amb els establiments i us anirem mantenint 

informats dels bars i restaurants que ofereixen menjar per emportar. 



Més informació  

Convocada borsa de tècnics/ques d’educació infantil  

Notícies - Dimecres, 21 d'octubre de 2020  

 

S’ha convocat la borsa per cobrir vacants a la llar d’infants municipal i les sol·licituds es 

podran presentar fins el 4 de novembre. 

Més informació  

Tallers en línia perquè empreses i entitats aprenguin a fer els 
tràmits telemàticament  

Notícies - Dimarts, 20 d'octubre de 2020  

 

El Consell Comarcal d’Osona, organitza amb el suport de la Diputació de Barcelona, tallers 

online adreçats a les empreses i entitats que vulguin aprendre i impulsar l’ús de canals 

telemàtics per tal de facilitar la tramitació de les seves gestions amb l’administració. 

Més informació  

19 d'octubre Dia Mundial del Càncer de Mama i 20 d'octubre Dia 



Mundial de l'Osteoporosi  

Notícies - Dimarts, 20 d'octubre de 2020  

 

L'objectiu de celebrar el dia Mundial del Càncer de Mama és conscienciar la població de la 

importància del diagnòstic precoç del càncer de mama per guanyar la lluita contra aquesta 

malaltia, que esdevé el tumor més freqüent en dones arreu del món.  

Amb el lema "Estima els teus ossos", la Fundació Internacional de l'Osteoporosi  vol posar 

de relleu la importància de la nutrició per mantenir uns ossos sans des de la 

infància a l'edat adulta. Per això, és molt important prendre quantitats adequades de 

calci, vitamina D i proteïnes.  

Més informació  

Resolució SLT/2546/2020 de 15 d'octubre, per la qual s'adopten 
noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 a Catalunya  

Notícies - Divendres, 16 d'octubre de 2020  

 

Avui divendres, 16 d’octubre de 2020, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ 

SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de 

Catalunya. 

Més informació  

L’autorització per la instal·lació de la fibra òptica a la façana és 
decisió de cada propietari  



Notícies - Divendres, 16 d'octubre de 2020  

 

L'operadora de telecomunicacions Orange España Comunicaciones FIjas S.L.U. ha demanat 

desplegar la fibra òptica al municipi de Sant Julià de Vilatorta. Recordeu que podeu exigir a 

l'empresa per on ha de passar els cables i on ha de collar les caixes de connexions a la vostra 

façana. 

Més informació  

El projecte "Adequació avinguda Balmes a zona 30" encara està en 
exposició pública  

Notícies - Divendres, 16 d'octubre de 2020  

 

El projecte "Adequació avinguda Balmes a zona 30" encara està en exposició pública. 

Consulteu-lo als documents adjunts. Les AMPA del municipi han presentat una al·legació 

conjunta que s'està treballant amb l'Ajuntament. 

Més informació  

El llapis, 1662 - exposició de ceràmica de Rosa Garcia Marchant - 
Setmana de l'Artesania  

Agenda - Divendres, 23 d'octubre de 2020  



 

Des del dia 23 d'octubre 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. La inauguració i conferència inaugural es farà el divendres 

23 d'octubre a les 8 del vespre. Per mesures preventives davant la Covid19, podeu seguir 

la inauguració en directe per mitjà del canal de Youtube de l'Ajuntament de Sant Julià 

de Vilatorta, entrant en aquest enllaç                                          

Més informació  

Creació d'un fanalet - Setmana de l'Artesania  

Agenda - Dissabte, 24 d'octubre de 2020  

 

El dissabte 24 d'octubre, a les 6 de la tarda, es retransmetrà pel canal de Youtube de 

l'Ajuntament un taller de creació d'un fanalet ceràmic a càrrec de Tanit Salvador. Aquesta 

activitat ensenya des de zero a construir un fanalet amb pasta blanca per modelar que no 

necessita cocció. Des de la seva construcció a la decoració. S'ha de tenir en compte que 

aquest fanalet serà per interiors i s'haurà d'utilitzar amb una espelma de led, per evitar 

accidents. Anima't i crea el teu fanalet! 

Més informació  

Torna el teatre a Sant Julià de Vilatorta amb la posada en escena de 
‘Parèntesi’ aquest dissabte  

Agenda - Dissabte, 24 d'octubre de 2020  



 

El Saló Catalunya torna a acollir teatre aquest dissabte. Un grup de joves posaran en escena 

la comèdia ‘Parèntesi‘, inspirada en l’obra ‘El nom’ de la Patellière i Mathieu Delaporte 

adaptada al català per Jordi Galceran. Aquest esdeveniment es farà conforme al pla de 

contingència del sector cultural aprovat pel PROCICAT front a la covid-19. 

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.  

 

 


