
Dijous, 8 d'octubre de 2020  
 

Tall en doble sentit de circulació a la BV-5201 a l'alçada de la Rambleta a 
causa de l'inici d'obres de l'itinerari 

Tall a la carretera BV-5201 entre el carrer de la Font d’en Pep i el 
carrer Miquel Pallàs  

Notícies - Dijous, 8 d'octubre de 2020  

 

A partir del dijous 8 es tallarà en els dos sentits la carretera BV-5201 a l'alçada de la 

Rambleta. Els recorreguts alternatius estaran degudament senyalitzats i durant la nit 

s'habilitarà la circulació. 

Més informació  

Dia Mundial de la Salut Mental 2020  

Notícies - Dijous, 8 d'octubre de 2020  

 

El Dia Mundial de la Salut Mental és l’acte central de sensibilització i incidència política del 

moviment associatiu en salut mental a Catalunya. Enguany la celebració està marcada per la 

pandèmia i l’acte es retransmetrà per streaming dijous 8 d’octubre. 

Més informació  



Actuacions de millora a la xarxa d'aigua potable a Sant Julià de 
Vilatorta  

Notícies - Dimecres, 7 d'octubre de 2020  

 

Per tal d'oferir-vos un millor servei cada dia, SOREA informa que properament duran a 

terme unes operacions de millora a la xarxa, per les quals es farà necessària una interrupció 

en el subministrament d'aigua potable el diumenge 11 d'octubre de les 8 del matí a les 3 de la 

tarda. La zona afectada és la urbanització del Puig, el polígon industrial, la granja el Retorn, 

l'Alzina i les granges del sector est del municipi. 

Més informació  

Anem arreglant voreres  

Notícies - Dimecres, 7 d'octubre de 2020  

 

Una de les feines de la brigada municipal és arreglar els desperfectes que amb el temps es 

van ocasionant a la via pública. Un d'aquests problemes és a les voreres. 

Més informació  



Curses ciclistes a Sant Julià de Vilatorta el 18 d'octubre  

Notícies - Dilluns, 5 d'octubre de 2020  

 

El club Ciclista Calma organitza la 5ª Cursa Ciclista Sant Julià,  corresponent a la Copa 

Catalunya Infantils. Els participants van des de Pre-Benjamins fins a Infantils. La cursa es 

realitzarà al polígon de la Quintana en un circuit de 1,3 km a partir de les 10 del matí. 

Més informació  

L'Ajuntament busca monitor/a per l’activitat Esport Amb Valors  
Notícies - Dilluns, 5 d'octubre de 2020  

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta busca nois/es que puguin estar interessades en 

treballar com a monitor/a de l’activitat d’Esport Amb Valors durant aquest curs escolar 2020-

2021 

Més informació  

Fira Guilleries es reinventa aquest 2020 a causa de la pandèmia  

Notícies - Diumenge, 4 d'octubre de 2020  



 

Sant Julià de Vilatorta participa a la 5ª edició que esdevindrà una Jornada de portes obertes a 

les Guilleries. Durant la setmana del 5 al 12 d’octubre s’organitzaran diferents activitats per 

conèixer les Guilleries. A Sant Julià de Vilatorta es distribuiràn diversos codis QR que 

marcaran la ruta de Puigsec, la ruta de l'Aeròdrom i la ruta Modernista, Noucentista i de 

Miquel Pallàs. Aquestes dues últimes també es faran guiades el dissabte 10. Inscripcions 

anticipades a sjv.visita@vilatorta.cat 

Més informació  

Detecten la presència d’Isard i Gat Fer a Les Guilleries  
Notícies - Divendres, 2 d'octubre de 2020  

 

Des de principis d’any, l’equip d’investigadors que va rebre el Premi Guilleries 2019, que 

atorga anualment la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, duu a terme la seva recerca, 

orientada a la detecció d’animals carnívors als espais d’interès natural que conformen les 

Guilleries. 

Més informació  

Premi de recerca Guilleries 2020  

Notícies - Divendres, 2 d'octubre de 2020  



 

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca el Premi de Recerca Guilleries 

2020 per afavorir la recerca sobre el patrimoni natural de les Guilleries. El premi s’atorgarà 

al millor projecte de recerca d’entre els presentats, que tracti sobre qualsevol de les 

temàtiques següents: aigua, territori i biodiversitat . 

Més informació  

2 d’Octubre, Dia Internacional de la No-Violència  

Notícies - Divendres, 2 d'octubre de 2020  

 

El 2 d’Octubre, coincidint amb l’aniversari de Mahatma Gandhi, se celebra el Dia 

Internacional de la No-Violència. El pensador i polític indi és avui un dels inspiradors dels 

moviments per la pau, els drets humans i les llibertats civils a tot el món. 

Més informació  

Oberta la licitació de l'obra "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  

Ruta guiada de l’aeròdrom Vilatorta  

Agenda - Dissabte, 10 d'octubre de 2020  

 

Dissabte dia 10 d'octubre es farà una ruta guiada de l'aeròdrom Vilatorta en motiu de la Fira 

Guilleries 2020. La sortida serà a 2/4 de 10 del matí davant del Centre d'informació de ca 

l'Anglada, plaça Major, 7. Grups de màxim 5 persones. La sortida tindrà una durada de 3 

hores aproximadament. El preu és de 3€ per persona. Inscripcions anticipades enviant un 

correu a sjv.visita@vilatorta.cat o trucant al 938122179 / 647923354. 

Més informació  

Ruta de l’arquitectura modernista, noucentista i de Miquel Pallàs  

Agenda - Dissabte, 10 d'octubre de 2020  

 



Dissabte dia 10 d'octubre es farà una ruta guiada de l’arquitectura modernista, noucentista i 

de Miquel Pallàs en motiu de la Fira Guilleries 2020. La sortida serà a les 11 del matí davant 

del Centre d'informació de ca l'Anglada, plaça Major, 7. Grups de màxim 5 persones. La 

sortida tindrà una durada de 2 hores aproximadament. El preu és de 3€ per 

persona. Inscripcions anticipades enviant un correu a sjv.visita@vilatorta.cat o trucant al 

938122179 / 647923354 

Més informació  

Nit d'estels a Vilanova de Sau - Viu el Parc  

Agenda - Dissabte, 10 d'octubre de 2020  

 

El dissabte 10 d'octubre, a 2/4 de 10 del vespre, es farà una introducció teòrica a l’Univers, a 

la Sala Polivalent. Posteriorment es farà un visionat a ull nu i amb telescopi del cel als 

Terrassos Rojos, al costat de la font Seca de Vilanova. Podrem observar, Júpiter i Saturn i 

Mart. A càrrec d’Inés Dibarboure, de Blau El Planetari. 

Més informació  

Taller de construcció de joguines amb material reciclat - Viu el 
Parc  
Agenda - Diumenge, 11 d'octubre de 2020  

 

Diumenge 11 d'octubre, a les 11 del matí , a la sala polivalent de Vilanova de Sau es farà el 



taller de construcció de joguines amb material reciclat, a càrrec de Talleretcraf.  

Més informació  

Acte de presentació: Tornarem a vèncer  

Agenda - Dilluns, 12 d'octubre de 2020  

 

L'acte es durà a terme a les 12 del migdia del dilluns 12 d'octubre a la Plaça Catalunya de 

Sant Julià de Vilatorta 

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.  

 

 


