
 

Les persones d'entre 45 i 49 anys ja poden demanar hora per vacunar-se de la covid 

Dijous, 3 de juny de 2021  
 

Les persones d'entre 45 i 49 anys ja poden demanar hora per 

vacunar-se de la Covid  

 

Notícies - Dijous, 3 de juny de 2021   

 

Les persones nascudes entre els anys 1972 i 1976, és a dir, que ara tenen entre 45 i 49 

anys, ja poden demanar hora per vacunar-se contra la covid-19. El Departament de Salut 

ja els ha incorporat a la llista de col·lectius convocats, dins de la convocatòria "per a la 

ciutadania", del portal Vacunació covid-19. 

Més informació  

 

 

Bars i restaurants podran tancar a la 1 de la matinada   

Notícies - Dijous, 3 de juny de 2021   

 

Us informem que el Govern ha aprovat avui noves millores pel que fa a la contenció de 

l'epidèmia de la covid-19 que entraran en vigor aquest divendres 4 de juny. El Procicat ha 

donat el vistiplau aquest dimecres a la suavització d'algunes restriccions, que permetrà 
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una ampliació d'horaris o d'aforaments en alguns sectors. El més destacat és que bars i 

restaurants podran tancar a la 1 de la matinada. 

Més informació  

 

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

Notícies - Dijous, 3 de juny de 2021   

 

Com hem anat fent periòdicament, us informem de l’evolució de l’epidèmia de covid-19 

segons les dades de persones ateses al consultori de Sant Julià de Vilatorta. 

Més informació  

 

 

Us presentem als nous professionals que us atendran al consultori 

de Sant Julià de Vilatorta  

 

Notícies - Dimecres, 2 de juny de 2021   

 

Els consultori de Sant Julià de Vilatorta us informa dels canvis de metges del consultori 

municipal. La Montse Pascual és la nova pediatre i l'Anna Vancells la nova llevadora. 

Més informació  
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Resultats del 29è concurs de pintura ràpida i 2n sketchcrawl 

Vilatorta  

 

Notícies - Dimecres, 2 de juny de 2021   

 

El dissabte passat va tenir lloc el 29è Concurs de pintura ràpida  i 2n sketchcrawl 

Vilatorta. El concurs va comptar amb la participació de 40 pintors en les diferents 

categories. Lluís Puiggrós va guanyar el primer premi dotat amb 600 € i una nit a l’hotel 

Mas Albereda. 

Més informació  

 

 

Presentació del Keramik al parc de les Set Fonts   

Notícies - Dimecres, 2 de juny de 2021   

 

La jornada va començar a la sala de plens amb la inauguració del mural ceràmic, va 

continuar amb l'homenatge als grups bombolla del confinament i va acabar amb 

l'espectacle Medusa de la companyia Artristras. 

Més informació  
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Taller per a famílies contra l'assetjament escolar   

Notícies - Dimarts, 1 de juny de 2021   

 

Dimarts 15 de juny, a 1/4 de 8 del vespre,es durà a terme de manera telemàtica el taller 

dirigit a famílies “El risc del Bullying. Què fer com a pares i mares davant l’assetjament 

escolar?” a càrrec de l’educadora Rosa Antolín i dirigit a totes les famílies d’alumnat de 

les escoles de Sant Julià de Vilatorta. Cal fer inscripció prèvia a sjv.pij@vilatorta.cat.Per 

accedir al taller cliqueu aquí  

Més informació  

 

 

Ajornat el taller participatiu a Vilalleons: Diàlegs amb la Natura   

Notícies - Dimarts, 1 de juny de 2021   

 

L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona organitza un taller de Land Art a Vilalleons. 

en principi estava previst pel diumenge 6 es farà el diumenge 13 degut a la previsió de 
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mal temps. Activitat que consisteix en fer petites creacions artístiques de Land Art, 

efímeres i respectuoses amb la natura. El Land Art treballa a la natura amb elements 

naturals trobats in situ com pedres, fulles, branques, terra...L'activitat finalitzarà amb una 

introducció al projecte ''Una nova vida a l'Alzina de la Vall'' acompanyada d'una tertúlia 

participativa. 

Més informació  

 

L’Ajuntament instal·la plaques solars a la teulada de la llar 

d’infants Patuleia  

 

Notícies - Dimarts, 1 de juny de 2021   

 

Recentment l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha instal·lat un conjunt de plaques 

solars a la teulada de la llar d’infants Patuleia. Aquesta instal·lació, d'una potència de 8 

kW, ha de permetre un clar estalvi  en unes dependències d’elevat consum energètic i 

també, per tant, un estalvi en les emissions de CO2.  

Més informació  

 

 

El mercat del 24 de juny canvia de dia   

Notícies - Dilluns, 31 de maig de 2021   
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En motiu de la festivitat de Sant Joan, el 24 de juny no hi haurà mercat setmanal. El 

mercat es traslladarà al dimarts 22. 

Més informació  

 

Ioga a l'aire lliure   

Notícies - Dilluns, 31 de maig de 2021   

 

Vols fer ioga a l'aire lliure aquest estiu? Doncs vine els dimarts de juny i juliol al parc de 

les Set Fonts. És una iniciativa particular. Si us hi voleu inscriure truqueu a la Sílvia o la 

Raquel al 659 699 013. 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 4 de juny de 2021   
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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  

 

 

Trobada de fi de curs d'esports amb valors   

Agenda - Divendres, 4 de juny de 2021   

 

S’acosta final de curs i el projecte Esport amb valors, que es fa a 8 municipis de la 

comarca d’Osona des de l’any 2016, tancarà aquest curs atípic amb una activitat idea:  Jo 

resolc el misteri amb valors, i tu? Activitat que es realitzarà a cada municipi amb els 

grups bombolles  amb molts enigmes i sorpreses. A Sant Julià de Vilatorta es farà el 

divendres 4 de juny a partir de 2/4 de 6 de la tarda. 

Més informació  

 

 

Jornada de curses ciclistes a Sant Julià de Vilatorta el 5 de juny   
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Agenda - Dissabte, 5 de juny de 2021   

 

El proper dissabte 5 de Juny de 2021 es fa tota una jornada de curses ciclistes a Sant Julià 

de Vilatorta que tindran la sortida i arribada al polígon de la Quintana. Es començarà a les 

9 del matí amb la cursa de Copa Catalana Júnior i a partir de les 4 es fan les curses de 

Copa Catalunya de Promoció des de pre-benjamí a infantil. 

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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