
 

Dijous, 17 de juny de 2021  

 

Arriba la Flama del Canigó  

Notícies - Dijous, 17 de juny de 2021  

 

La Flama del Canigó arriba a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. 

Celebrem plegats la diada dels Països Catalans. Bona revetlla!  

Més informació  

 

Segona posició del Club de Patinatge artístic de 

Sant Julià al campionat intercomarcal  

Notícies - Dijous, 17 de juny de 2021  
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El Club de patinatge artístic Sant Julià aconsegueix la segona posició 

en la categoria de xou primària i xou secundària al campionat 

intercomarcal de xous. Moltes felicitats! 

Més informació  

 

A partir del 28 de juny, torna el Casal d'Estiu 

Municipal  

Notícies - Dijous, 17 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  

 

Sessió informativa per a famílies sobre el Camp 

Tortí  

Notícies - Dijous, 17 de juny de 2021  
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El dilluns dia 21 de juny es realitzarà la reunió informativa per a les 

famílies sobre el camp tortí 2021, al Saló Catalunya. Hi ha dues 

sessions convocades, a 2/4 de 7 i 2/4 de 8, en les quals les famílies 

participants ja s'han inscrit prèviament. 

Més informació  

 

Convocatòria per als veïns del barri de les Pedreres  

Notícies - Dijous, 17 de juny de 2021  

 

L'Ajuntament ha convocat a tots els veïns del barri de les Pedreres per 

tal d’informar-los de diferents temes relacionats amb aquesta zona del 

municipi, com la senyalització viària, l’enllumenat o altres qüestions 

que es puguin plantejar. L'equip de govern recupera les habituals 

reunions amb el veïnat. Recordeu que aquestes convocatòries són 

obertes a tota la gent del poble, no només als veïns de la zona. 
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Més informació  

 

El mercat del 24 de juny canvia de dia  

Notícies - Dijous, 17 de juny de 2021  

 

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  

 

Les persones d'entre 40 i 44 anys ja poden demanar 

hora per vacunar-se de la Covid  

Notícies - Dijous, 17 de juny de 2021  

 

Les persones nascudes entre els anys 1977 i 1981, és a dir, que ara 

tenen entre 40 i 44 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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Les piscines municipals obren el 19 de juny  

Notícies - Dijous, 17 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  

 

Es vol crear un equip femení del CF Sant Julià  

Notícies - Dijous, 17 de juny de 2021  
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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  

 

Atenció: aquesta setmana el mercat és dimarts  

Agenda - Dimarts, 22 de juny de 2021  

 

En motiu de la festivitat de Sant Joan el 24 de juny, el mercat es farà 

dimarts en comptes del dijous com és habitual. 

Més informació  

 

Avís d'interrupció de subministrament elèctric  

Agenda - Dimarts, 22 de juny de 2021  

El dia 22 de juny està previst una interrupcí del subministrament elèctri 

per treballs de manteniment de les instal·lacions, entre les 2 i les 3 del 

migdia. Al cartell adjunt podeu consultar les zones afectades. 

Més informació  

 

El Casal convida a tots els socis a la revetlla de 

Sant Joan  
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Agenda - Dimecres, 23 de juny de 2021  

Revetlla de Sant Joan al casal Font Noguera. 

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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