
 

Dijous, 10 de juny de 2021  

Es vol crear un equip femení del CF Sant Julià  

Notícies - Dijous, 10 de juny de 2021  

 

El futbol practicat per dones a la comarca tindrà un nou actor a partir 

de la temporada vinent. Quatre noies del poble han tingut la iniciativa 

de crear un equip femení del CF Sant Julià. 

Més informació  

 

Programa d'ajut al manteniment de camins rurals 

del municipi  

Notícies - Dijous, 10 de juny de 2021  
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Recordeu que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ofereix un 

programa d’ajuda al manteniment de camins rurals de titularitat no 

municipal. El programa consisteix en el subministrament totalment 

gratuït de material d’aportació (fresat de carreteres) que l’Ajuntament 

té a les seves instal·lacions a disposició de qui ho necessiti. 

Més informació  

 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible  

Notícies - Dijous, 10 de juny 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. Clicant aquí podeu seguir l'entrevista 

que el Canal Taronja va fer a la regidora d'urbanisme i obra pública, 

Montse Piqué. 

Més informació  

 

Curses Ciclistes de la copa Catalana  

Notícies - Dijous, 10 de juny de 2021  
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El passat dissabte 5 de juny el Club Ciclista Calma va organitzar la 

diada ciclista al polígon de la Quintana. 

  

  

Més informació  

 

Les piscines municipals obren el 19 de juny  

Notícies - Dijous, 10 de juny de 2021  

 

A partir del 19 de juny, les piscines municipals ja estaran obertes amb 

totes les mesures anticontagi necessàries per fer-ho. Com l'any passat, 

l'entrada a les instal·lacions de la piscina serà per mitjà d'una targeta 

sense contacte ("contactless"). Es farà a través d'un torn d'accés que 

permetrà controlar en tot moment l'aforament i les persones presents 

dins del recinte. 

  

Més informació  
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Tancades les inscripcions telemàtiques pel Casal 

d'Estiu Municipal  

Notícies - Dijous, 10 de juny de 2021  

 

El termini d'inscripcions va finalitzar el passat dia 7 de juny. Aquests 

dies, els monitors estan validant totes les inscripcions rebudes i 

repassant la documentació aportada per les famílies. La setmana vinent, 

ells mateixos, enviaran un correu electrònic a tots els inscrits per 

confirmar les inscripcions i comunicar els cobraments que es faran pel 

banc.  

Més informació  

 

Resultats de l'avaluació psicotècnica del concurs-

oposició per constituir una borsa de treball de 

vigilants municipals  

Notícies - Dijous, 10 de juny de 2021  

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/tancades-les-inscripcions-telematiques-pel-casal-destiu-municipal.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/tancades-les-inscripcions-telematiques-pel-casal-destiu-municipal.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/tancades-les-inscripcions-telematiques-pel-casal-destiu-municipal.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/resultats-de-lavaluacio-psicotecnica-del-concurs-oposicio-per-constituir-una-borsa-de-treball-de-vigilants-municipals.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/resultats-de-lavaluacio-psicotecnica-del-concurs-oposicio-per-constituir-una-borsa-de-treball-de-vigilants-municipals.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/resultats-de-lavaluacio-psicotecnica-del-concurs-oposicio-per-constituir-una-borsa-de-treball-de-vigilants-municipals.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/tancades-les-inscripcions-telematiques-pel-casal-destiu-municipal.html


 

En el document adjunt trobareu la relació dels resultats de les proves de 

català per a la convocatòria de concurs-oposició per constituir una 

borsa de treball de vigilants municipals. 

Més informació  

 

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

hora per vacunar-se de la Covid  

Notícies - Dijous, 10 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  
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Bars i restaurants podran tancar a la 1 de la 

matinada  

Notícies - Dijous, 10 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 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, 10 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  
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Sessió informativa per a famílies sobre el Camp 

Tortí  

Notícies - Dijous, 10 de juny de 2021  

 

El dilluns dia 21 de juny es realitzarà la reunió informativa per a les 

famílies sobre el camp tortí 2021, al Saló Catalunya. Aquestes rebran 

un correu electrònic per confirmar la seva assistència. 

Més informació  

 

Oferta de feina per a informadors ambientals  

Notícies - Dijous, 10 de juny de 2021  
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Si t'agrada la natura i vols treballar a l'aire lliure aquesta és la teva 

feina. Per més informació consulteu el cartell adjunt. 

Més informació  

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana  

Agenda - Divendres, 11 de juny 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  

 

Deixalleria mòbil  

Agenda - Divendres, 11 de juny de 2021  
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Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits 

i altres residus que no saps a on llançar, divendres 11 de juny, la 

deixalleria mòbil serà, com és habitual, al carrer Compositor Ramon 

Victori. L'horari en què estarà operativa la deixalleria és de 10 del matí 

a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. 

Més informació  

 

Exposició 40 anys de portades EL 9 NOU  

Agenda - Divendres, 11 de juny de 2021  

 

L’exposició dels 40 anys del Concurs de Portades de Nadal d’EL 9 

NOU arriba el divendres 11 de juny a l’Aula de Cultura de Sant Julià 

de Vilatorta, on es podrà veure fins al dia 21 de juny. 

Més informació  

 

Taller participatiu a Vilalleons: Diàlegs amb la 

Natura  

Agenda - Diumenge, 13 de juny de 2021  
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El taller que estava previst pel diumenge 6 es farà el diumenge 13 

degut a la previsió de 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  

 

Convocatòria de ple extraordinari el dilluns 14 de 

juny  

Agenda - Dilluns, 14 de juny de 2021  

 

Convocada sessió plenària extraordinària el dilluns 14 de juny, a 2/4 de 

9 del vespre. Per mesures preventives davant la covid-19, podeu seguir 
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el Ple en directe per mitjà del canal de Youtube de l'Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta.  En aquest Ple es tractaran varis temes, un dels més 

importants serà la proposta d'aprovació del Pla Especial Urbanístic per 

a la ubicació de la residència per a la gent gran. 

Més informació  

 

Taller per a famílies contra l'assetjament escolar  

Agenda - Dimarts, 15 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  

 

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:  

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/convocatoria-de-ple-extraordinari-el-dilluns-14-de-juny.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/taller-per-a-families-contra-lassetjament-escolar.html
mailto:sjv.pij@vilatorta.cat
https://meet.jit.si/LuckyLaughtersAttendAlmost
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/taller-per-a-families-contra-lassetjament-escolar.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/taller-per-a-families-contra-lassetjament-escolar.html
http://diba.cat/


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 
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