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Comencen les obres de la Rambleta i l'itinerari de vianants  

Notícies  - Dijous, 24 de setembre de 2020  

 

Dilluns passat amb la signatura de l'acte de comprovació i replanteig van començar les obres 

per executar el projecte de reforma del carrer de la Rambleta. Les obres afectaran la travessa 

urbana de la població, especialment entre can Planas i can Mateu i provocaran talls i 

modificacions del trànsit. Disculpeu les molèsties que puguin ocasionar. 

Més informació  

Resum de l’activitat registrada al consultori municipal 
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  

Augmenten les restriccions: reunions socials a un màxim de 
sis persones  

Notícies  - Dijous, 24 de setembre de 2020  

 

El comitè de direcció del Pla PROCICAT, a proposta del comitè tècnic, ha aprovat la 

proposta dels Departaments de Salut i Interior de limitar les reunions socials, tant en l’àmbit 

públic com privat, a un màxim de 6 persones a tot el país, i no 10 com fins ara. 

Més informació  

Fets delictius a Vilalleons  

Notícies  - Dijous, 24 de setembre de 2020  

 



Les últimes setmanes s'han detectat moviments sospitosos a la zona de Vilalleons. El cos de 

Mossos d'Esquadra i el servei de vigilància municipal han practicat vàries identificacions i 

fins i tot detencions. 

Més informació  

A partir de dimecres 30 tall a la carretera BV-5202. 
Alternativa pel camí de l'Altarriba.  

Notícies  - Dijous, 24 de setembre de 2020  

 

A causa de l'execució de les obres de l’itinerari de vianants i ciclistes a Sant Julià de 

Vilatorta, a partir de dimecres 30 la carretera BV-5202 quedarà tallada. Els desviaments es 

realitzaran pel camí de l'Altarriba per vehicles i l'accés al poligon industrial per l'Eix 

transversal pels camions. La carretera quedarà tallada varies setmanes mentre durin les obres. 

Més informació  

La UAB distingeix la transparència del web de l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta que ha obtingut un 100% 
d’indicadors positius  

Notícies  - Dijous, 24 de setembre de 2020  



 

El dilluns 21 de setembre va tenir lloc la cerimònia de lliurament de la setena edició del 

Segell Infoparticipa a la Sala d'Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Sant Julià de Vilatorta ha estat distingit amb 35 ajuntaments més que han obtingut un 100 % 

d’indicadors positius de transparència del web corporatiu. 

Més informació  

Acabada la primera fase de reparació del paviment de la 
Rambla del Castell  

Notícies  - Dijous, 24 de setembre de 2020  

 

Aquesta setmana es podrà obrir a la circulació la Rambla del Castell, després d'haver-se 

reparat el sot que s'estava fent al paviment, conseqüència del moviment de terra que s'anava 

escolant sota l'antic pont de la carretera de Vilalleons, la BV-5202. 

Més informació  

Reparació de l'esvoranc al carrer Comtes d'Osona  



Notícies  - Dimecres, 23 de setembre de 2020  

 

Aquest dimarts s'ha fet un esvoranc al mig del carrer Comtes d'Osona, a l'alçada del número 

6. El forat s'ha fet per l'acció de l'aigua que baixa pel clavegueram, que de ben segur està 

malmès, igual que es va haver de reparar un tros de la mateixa canonada fa uns anys una 

mica més avall, al mateix carrer. Avui comencen les obres de reparació de l'esvoranc, 

cosa que provocarà tallar el carrer al trànsit.  

Més informació  

Treballem per solucionar els microtalls de llum al municipi  

Notícies  - Dimecres, 23 de setembre de 2020  

 

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està treballant perquè no es produiexin les 

interrupcions repetitives de llum al nostre municipi. Tot i que són talls momentanis que 

Endesa denomina microtalls són molt molestos. Per això ha reprès les converses amb la 

Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya i amb la Delegació del Govern a la 

Catalunya Central. També s'ha parlat amb l'Ajuntament de Folgueroles, que està igualment 

afectat i amb el que s'ha acordat reivindicar conjuntament una solució a aquest problema.  

Més informació  



Sorea revisarà de forma personalitzada les reclamacions per 
la facturació del servei d'aigua  

Notícies  - Dimecres, 23 de setembre de 2020  

 

SOREA, companyia gestora del servei municipal d'aigua ha acordat amb l'Ajuntament el seu 

compromís de revisar cas per cas les reclamacions que es formulin en relació amb 

la facturació durant l’estat d’alarma. Llegiu el comunicat en el document adjunt. 

Més informació  

S'acaba el termini de sol·licitud de subvencions per a entitats 
municipals sense ànim de lucre  

Notícies  - Dimecres, 23 de setembre de 2020  

 

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

sol·licituds finalitza el dimecres 30 de setembre. 



Més informació  

Comença l'escola municipal de dibuix i pintura  

Notícies  - Dimecres, 23 de setembre de 2020  

 

Si tens inquietuds artístiques i t'agrada el dibuix i la pintura, vine! Està oberta a les persones 

de qualsevol edat que vulguin aprendre o millorar les tècniques de dibuix i pintura. Si és el 

que t'agrada, anima't i apunta-t'hi. T'hi esperem! 

Més informació  

23 de setembre, Dia Internacional de les llengües de signes  

Notícies  - Dimecres, 23 de setembre de 2020  

 

23 de setembre, Dia Internacional de les llengües de signes. Aquest dia que va ser declarat 

per l’ONU l’any 2017 coincideix amb el dia en què es va crear la Federació Mundial de 



Persones Sordes (WFD, en les seves sigles en anglès) l’any 1951. L’objectiu d’aquesta 

commemoració és reconèixer el multilingüisme com un dels pilars fonamentals de les 

Nacions Unides i per això cal retre homenatge a tots els idiomes. 

Més informació  

El dilluns 21 de setembre es va celebrar el Dia Mundial de 
l'Alzheimer  

Notícies  - Dilluns, 21 de setembre de 2020  

 

El dilluns 21 de setembre es va commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer. Data instituïda 

per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Alzheimer’s Disease Internacional (ADI). 

L’objectiu d’aquesta commemoració és donar a conèixer la malaltia i les seves conseqüències 

sociosanitàries, i demanar el suport i la solidaritat de la població, les institucions i els 

organismes oficials. 

Més informació  

Torna l’activitat d’esport amb valors  

Notícies  - Dilluns, 21 de setembre de 2020  



 

L’activitat " Esport amb Valors", coordinada per l’Associació EVAL, torna al municipi de 

Sant Julià de Vilatorta a partir del divendres 2 d’octubre. Es farà els divendres de 2/4 de 6 a 

les 7 de la tarda a la pista poliesportiva exterior del carrer Sant Roc.  

Més informació  

Suma’t a recollir les deixalles incíviques!  

Notícies  - Divendres, 18 de setembre de 2020  

 

L’Ajuntament s’uneix a la campanya Let’s Clean Up Europe, una campanya de 

conscienciació i de recollida de residus comuna a tot Europa que té com a objectiu la 

sensibilització vers els residus que es llencen incontroladament a la natura. 

Més informació  

Construcció del mur d'escullera per la reobertura del Passeig 



del Torrent  

Notícies  - Divendres, 18 de setembre de 2020  

 

Aquesta setmana han començat les obres per construir un mur d'escullera al marge del torrent 

i així poder obrir el carrer i restablir la circulació de vehicles. L'esfondrament es va produir 

per les intenses pluges del temporal Glòria i posteriorment per les pluges del mes de juny. 

Més informació  

Suma’t a recollir les deixalles incíviques!  

Agenda  - Dissabte, 26 de setembre de 2020  

 

El dissabte 26 de setembre de 9 del matí a 1 del migdia, suma't a recollir les deixalles 

incíviques del municipi.  

Més informació  



Viu el parc! Nit d’estels a Folgueroles  

Agenda  - Dissabte, 26 de setembre de 2020  

 

El dissabte 26 de setembre a partir de les 10 de la nit, a la Damunt, Folgueroles, observació 

astronòmica "El cel a la tardor" a càrrec de l'Agrupació Astronòmica d'Osona. També 

gaudireu d'un recitat de poemes, Al Cel, a càrrec de Margarida Tió. No us ho 

perdeu! L'activitat és gratuïta, però les places són limitades. Cal inscripció prèvia a 

nitsestelsfolgueroles@fusic.org  

Més informació  

Ple ordinari de l'Ajuntament el dilluns 28 de setembre de 
2020  

Agenda  - Dilluns, 28 de setembre de 2020  

 

S'ha convocat sessió ordinària plenària que es farà el proper dilluns 28 de setembre de 2020, 

a les 8 del vespre, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Podeu consultar l'ordre del dia en el 



document adjunt. 

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.  

 

 


