
 

Dissabte jornada de portes obertes a la llar d'infants Patuleia 

Dijous, 15 d'abril de 2021  
 

El divendres 16 d’abril comença el BUSBICI al nostre poble!   

Notícies - Dimecres, 14 d'abril de 2021   

 

BUSBICI és una iniciativa impulsada per l’AFA Bellpuig i AMPA Roser que s’emmarca 

en el projecte de Camí Escolar de Vilatorta i Vilalleons. La iniciativa vol fomentar l’ús de 

la bici com a mitjà per anar a l’escola i desplaçar-se dintre del municipi i compta amb el 

suport de l'Ajuntament de  Sant Julià de Vilatorta. Si voleu consultar directament les 

preguntes freqüents aquí les teniu. 

Més informació  

 

 

Ens tornem a quedar sense el torneig de bàsquet   

Notícies - Dimarts, 13 d'abril de 2021   

 

L'Associació de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, organitzadora de l'esdeveniment, ha 

comunicat la suspensió de l'acte i celebrarà la 36a edició el setembre de 2022. 

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/el-divendres-16-dabril-comenca-el-busbici-al-nostre-poble.html
https://agora.xtec.cat/ceipbellpuig/wp-content/uploads/usu1575/2021/04/FAQS-Busbici-VV-2.pdf
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/el-divendres-16-dabril-comenca-el-busbici-al-nostre-poble.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/ens-tornem-a-quedar-sense-el-torneig-de-basquet.html
http://www.vilatorta.cat/
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/el-divendres-16-dabril-comenca-el-busbici-al-nostre-poble.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/ens-tornem-a-quedar-sense-el-torneig-de-basquet.html


Més informació  

 

Canvi d'horaris al Bibliobús   

Notícies - Dilluns, 12 d'abril de 2021   

 

A partir d'aquesta setmana, el Bibliobús Guilleries vindrà setmanalment les tardes de 

dijous de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la tarda. També podeu consultar el pla d'acció del 

Bibliobús Guilleries pel 2021. 

Més informació  

 

 

Surt a exposició pública el projecte de millora d'instal·lacions i 

serveis  

 

Notícies - Divendres, 9 d'abril de 2021   

 

Enguany es preveu l’execució de la primera fase del projecte de millora i adequació 

d'instal·lacions i serveis, des del Passeig mossèn Cinto Verdaguer fins el carrer del Pare 

Manyanet. El projecte preveu l'extensió d'alguns serveis, com el gas natural. 

Més informació  

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/ens-tornem-a-quedar-sense-el-torneig-de-basquet.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/canvi-dhoraris-al-bibliobus.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/canvi-dhoraris-al-bibliobus.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/surt-a-exposicio-publica-el-projecte-de-millora-dinstallacions-i-serveis.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/surt-a-exposicio-publica-el-projecte-de-millora-dinstallacions-i-serveis.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/surt-a-exposicio-publica-el-projecte-de-millora-dinstallacions-i-serveis.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/canvi-dhoraris-al-bibliobus.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/surt-a-exposicio-publica-el-projecte-de-millora-dinstallacions-i-serveis.html


 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible   

Notícies - Divendres, 9 d'abril 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  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 16 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  

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/pla-de-mobilitat-urbana-sostenible.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwndxt69WkUA_bAigQb6mYpO1aNAqJLLz0VYyRShLz59BfRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwndxt69WkUA_bAigQb6mYpO1aNAqJLLz0VYyRShLz59BfRQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=PHIxadeNpTU&t=5s
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/pla-de-mobilitat-urbana-sostenible.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/visita-lexposicio-vilatorta-i-la-sardana.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/visita-lexposicio-vilatorta-i-la-sardana.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/pla-de-mobilitat-urbana-sostenible.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/visita-lexposicio-vilatorta-i-la-sardana.html


 

Jornada de portes obertes a la llar d'infants Patuleia   

Agenda - Dissabte, 17 d'abril 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. 

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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