
 

A punt per unes Caramelles excepcionals 

Dijous, 1 d'abril de 2021   

Caramelles a So de Cobla per la diada de Pasqua   

Notícies - Dijous, 1 d'abril de 2021   

 

El diumenge de Pasqua concert únic basat en peces clàssiques de caramelles del repertori 

vilatortí. Per assegurar-vos plaça al concert reserveu a través de l'Infovilatorta app i 

entrareu en el sorteig d'una mona de Pasqua que es celebrarà acabat l'acte. 

Més informació  

 

 

Presentació de la Casa de les Caramelles   

Notícies - Dijous, 1 d'abril de 2021   

 

El dimarts passat es va fer la presentació del projecte de la Casa de les Caramelles a 
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càrrec de Jordi Padró de STOA, propostes culturals i turístiques, empresa adjudicatària del 

projecte i de la regidora de cultura, Cristina Suñén. Per veure la presentació cliqueu aquí  

Més informació  

 

Suspesa la processó de Monticalvari   

Notícies - Dijous, 1 d'abril de 2021   

 

La processó del Monticalvari acompanyada del cant del "Iesus" i "Stabat Mater", del 

compositor vilatortí Ramon Victori que tradicionalment sortia el Divendres Sant, l’any 

passat ja no es va poder dur a terme a causa de la pandèmia i aquest 2021 tampoc  ha estat 

possible organitzar aquest esdeveniment garantint totes les mesures de seguretat dels 

participants. 

Més informació  

 

 

Evolució de l’epidèmia de covid-19 a Sant Julià de Vilatorta   

Notícies - Dijous, 1 d'abril de 2021   

 

Com hem anat fent periòdicament, us informem de l’evolució de l’epidèmia de covid-19 
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segons les dades de persones ateses al consultori de Sant Julià de Vilatorta. 

Més informació  

 

Ple ordinari de l'Ajuntament del dilluns 29 de juny de 2021   

Notícies - Dimarts, 30 de març de 2021   

 

Voleu veure la retransmissió del ple ordinari de dilluns 29 de març de 2021? Cliqueu aquí  

Més informació  

 

 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible   

Notícies - Dimarts, 30 de març de 2021   

 

Recordeu que aquest any 2021 l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s'ha proposat 

elaborar el pla de mobilitat del municipi. Participeu-hi responent l'enquesta de mobilitat.  

Més informació  

 

 

Es prepara la sisena edició del Camp Tortí   

Notícies - Dilluns, 29 de març de 2021   
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L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el Punt Jove Tortí, organitzen per sisè any 

consecutiu, aquest projecte adreçat a joves de 12 a 17 anys. 

Més informació  

 

 

“Portes endins”, el nou llibre de Noemí Morral   

Notícies - Dilluns, 29 de març de 2021   

 

A finals del mes de febrer passat va sortit el llibre “Portes endins” de Noemí Morral, 

publicat per l’editorial La Gamberra i finançant pel sistema de micromecenatge.  

Més informació  

 

 

Restriccions a Catalunya i noves mesures covid fins al 9 d’abril   

Notícies - Divendres, 26 de març de 2021   
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L'evolució de la pandèmia a Catalunya no és bona. De fet, les dades dels darrers dies 

mostren un "petit repunt" i és per això que el Govern ha optat per no aplicar cap 

modificació a les actuals restriccions  Així doncs, es prorroguen les mesures fins al 9 

d'abril, passada Setmana Santa. 

Més informació  

 

 

Del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc   

Notícies - Divendres, 26 de març de 2021   

 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Presca i Alimentació informa que del 15 de 

març al 15 d'octubre no es pot fer goc als terrenys forestals i en la franja de 500 metres 

que els envolta. 

Més informació  

 

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/restriccions-a-catalunya-i-noves-mesures-covid-fins-al-9-dabril.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/del-15-de-marc-al-15-doctubre-esta-prohibit-fer-foc-al-bosc.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/del-15-de-marc-al-15-doctubre-esta-prohibit-fer-foc-al-bosc.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/restriccions-a-catalunya-i-noves-mesures-covid-fins-al-9-dabril.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/del-15-de-marc-al-15-doctubre-esta-prohibit-fer-foc-al-bosc.html


Les oficines de l'Ajuntament tanquen dijous Sant a la tarda   

Agenda - Dijous, 1 d'abril de 2021   

 

Us informem que les oficines d'atenció al públic de l'Ajuntament romandran tancades el 

dijous 1 d'abril a la tarda, en motiu de la festivitat del dijous Sant. Disculpeu les molèsties. 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 2 d'abril de 2021   

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana, en commemoració dels 50 anys de 

l'Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta. L'exposició romandrà oberta tots els 

dies de 10 a 1 del migdia, excepte els dijous. 

Més informació  
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Caramelles a So de Cobla   

Agenda - Diumenge, 4 d'abril de 2021   

 

 El diumenge de Pasqua concert únic basat en peces clàssiques de caramelles del repertori 

vilatortí. Per assegurar-vos plaça al concert reserveu a través de l'Infovilatorta app i 

entrareu en el sorteig d'una mona de Pasqua que es celebrarà acabat l'acte. 

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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