
 

Bars i restaurants podran obrir ininterrompudament a partir del 8 de març 

Dijous, 4 de març de 2021  
 

Segona edició de dones en marxa a Sant Julià de Vilatorta   

Notícies - Dijous, 4 de març de 2021   

 

Aquest diumenge dia 7 de març s'ha organitzat la segona edició de dones en marxa en el 

marc de la celebració del dia de la dona, doncs el nostre municipi se suma a la promoció 

de la igualtat de gènere i la reivindicació del feminisme.  

Més informació  

 

 

Noves pistes i nous tupins amagats, participa al Geocachtortí!   

Notícies - Dimecres, 3 de març de 2021   
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Encara no has participat al “Geocachtortí”? Segueix les noves pistes que et donem i troba 

un dels tupins amagats. Ets pots endur un premi. En el sorteig de la setmana passada els 

guanyadors van ser Mia Molist i Jordi Solà. 

Més informació  

 

 

Torna l’Esplai Serrallonga   

Notícies - Dimecres, 3 de març de 2021   

 

Seguint escrupolosament les mesures de seguretat, l ’Esplai Serrallonga tornarà a 

l’activitat el dissabte 6 de març des de dos quarts de cinc fins a les set de la tarda a 

l’Escorxador. 

  

Més informació  

 

 

Evolució de l’epidèmia de covid-19 a Sant Julià de Vilatorta   
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Notícies - Dimarts, 2 de març 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  

 

 

Restriccions a Catalunya i mesures covid-19 fins al 14 de març   

Notícies - Divendres, 26 de febrer de 2021   

 

Les restriccions a Catalunya i mesures covid-19 es prorroguen de forma majoritària, però 

hi ha petits canvis i obertures a partir del 8 de març que s’allargaran fins al 14 de març, 

com a mínim. La principal flexibilització aquesta setmana és el nou horari per a 

restaurants i bars, que podran obrir de 7.30 h a 17 h de forma ininterrompuda. 

Més informació  

 

 

El consultori local comença a vacunar a la gent gran del poble   

Notícies - Divendres, 26 de febrer de 2021   
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El consultori local informa que seguint el pla establert pel Departament de Salut, 

han començat a vacunar a les persones més fràgils (centre de dia, atenció domiciliària, 

grau de dependència...). Continuaran per les franges d’edats que tenen més risc de patir 

complicacions si emmalalteixen: primer els majors de 80 anys. Ho aniran fent per ordre 

(de més grans a més joves en general) i la velocitat dependrà del nombre de vacunes que 

vagin arribant. 

  

Més informació  

 

 

L'Institut les Margues estrena el vídeo titulat: Les Margues: un 

món nou  

 

Notícies - Divendres, 26 de febrer de 2021   

 

L'Institut les Margues estrena el vídeo titulat: Les Margues: un món nou . L'acció 

passa un dia qualsevol del mes de març del 2021 i mostra la història d'un retorn a les aules 

explicada en primera persona. La vida a l'institut a través de la mirada d'una de les 

alumnes del centre. No us el perdeu: https://www.youtube.com/watch?v=kT1H7RlrCYs. 
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Més informació  

 

Anunci de la puntuació final dels aspirants que han aprovat el 

procés selectiu de la plaça de Tècnic d’Administració General, 

funcionari interí, de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

 

Notícies - Divendres, 26 de febrer de 2021   

 

D’acord amb el que estableix la base 10a de la convocatòria del procés selectiu, es 

fa pública la relació de les persones aprovades per ordre de puntuació final, fent constar 

que s’eleva a l’alcaldia la proposta de nomenament a favor de l’aspirant que ha obtingut la 

puntuació final més alta. Consulteu el resultat aquí.  

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 5 de març 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  

 

Noves pistes i nous tupins amagats, participa al Geocachtortí!   

Agenda - Dissabte, 6 de març de 2021   

 

Encara no has participat al “Geocachtortí”? Segueix les noves pistes que et donem i troba 

un dels tupins amagats. Ets pots endur un premi. En el sorteig de la setmana passada els 

guanyadors van ser Mia Molist i Jordi Solà. 

Més informació  

 

 

Jornada de portes obertes a l'escola Bellpuig   

Agenda - Dissabte, 6 de març de 2021   
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Coneixes l'escola Bellpuig? El dissabte 6 de març hi ha jornada de portes obertes. Reserva 

la teva plaça. 

Més informació  

 

 

Segona edició de dones en marxa a Sant Julià de Vilatorta   

Agenda - Diumenge, 7 de març de 2021   

Més informació  

 

 

Sant Julià de Vilatorta organitza una nova campanya de donació 

de sang  

 

Agenda - Dilluns, 8 de març de 2021   
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Sant Julià de Vilatorta es prepara per acollir una nova campanya de donació de 

sang. Dilluns 8 de març es podrà donar sang a l’Aula de Cultura de 17 a 21 

hores. Cal que els donants reservin hora des del web donarsang.gencat.cat. 

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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