
 

L'Institut les Margues oferirà batxillerat el curs 2021-2022 
Dijous, 11 de març de 2021  

 

El proper curs l’Institut Les Margues oferirà el batxillerat   

Notícies - Dijous, 11 de març de 2021   

 

A més dels quatre cursos d’ESO, el pròxim curs 2021-2022, l’Institut Les Margues amplia 

l’oferta educativa amb els estudis de batxillerat. Les modalitats que s’impartiran seran 

ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials.  

Més informació  

 

 

El Govern aixeca el confinament comarcal a partir de dilluns   

Notícies - Dijous, 11 de març de 2021   

 

El Govern aixecarà el confinament comarcal dilluns que ve i permetrà la mobilitat lliure 

arreu del país de cara a la Setmana Santa. 

Més informació  
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Bona participació en la segona edició de dones en marxa   

Notícies - Dimarts, 9 de març de 2021   

 

Diumenge passat es va celebrar la segona edició de dones en marxa. Malgrat el mal 

temps, 160 participants van decidir sortir a caminar a l'entorn del municipi per 

commemorar el dia de la dona. Les guanyadores del sorteig d'un rellotge esportiu i una 

llonganissa són: Sílvia Rodríguez, Agnès Verdaguer i Irene Sàez. 

Més informació  

 

 

Noves pistes i nous tupins amagats, participa al Geocachtortí!   

Notícies - Dimarts, 9 de març de 2021   

 

Encara no has participat al “Geocachtortí”? Segueix les noves pistes que et donem i troba 
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un dels tupins amagats. Ets pots endur un premi. En el sorteig de la setmana passada els 

guanyadors van ser Marc Molist i Mariona Vigué. 

Més informació  

 

Comença el quart any del seguiment per estudiar l'evolució de la 

papallona del boix a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona  

 

Notícies - Dimarts, 9 de març de 2021   

 

La reactivació del programa de seguiment d'aquesta invasió biològica permetrà tenir més 

dades dels efectes que la papallona del boix causa als hàbitats forestals. 

Més informació  

 

 

S'estrena la web de Càpsula   

Notícies - Dimarts, 9 de març de 2021   
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Aquest any, la 7a edició de Càpsula s’ha preparat des d’un inici en format digital tenint en 

compte la situació actual, i van adreçades a totes les persones joves, especialment a les 

que cursen 4t d’ESO, PFI i cursos de Garantia Juvenil. 

Més informació  

 

Jornada de portes obertes a la llar d'infants Patuleia   

Notícies - Dilluns, 8 de març de 2021   

 

El dissabte 17 d'abril, de 10 a 13 hores,  hi haurà jornada de portes obertes per conèixer el 

projecte educatiu, els serveis de la llar d'infants municipal i les instal·lacions. Es prendran 

mesures d'higiene i seguretat. 

Més informació  

 

 

Modificació del sentit de circulació dels carrers Albereda i 

Marquesos de Vilallonga  

 

Notícies - Dijous, 4 de març de 2021   
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S'ha canviat el sentit de circulació de vehicles als carrers Albereda i Marquesos de 

Vilallonga. 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 12 de març 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, 12 de març 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 12 de març, 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  

 

 

Noves pistes i nous tupins amagats, participa al Geocachtortí!   

Agenda - Dissabte, 13 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 Marc Molist i Mariona Vigué. 

Més informació  

 

 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Plaça del Marquès de la Quadra, 1 

08504 Sant Julià de Vilatorta 

Amb la col·laboració de:  
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Tel. 93 812 21 79 

Fax. 93 812 20 63 

NIF. P0821800J  

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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