
 

No saps què fer el cap de setmana? participa al Geocahtortí! 

Dijous, 18 de febrer de 2021  
 

Noves pistes i nous tupins amagats, participa al Geocachtortí!   

Notícies - Dimarts, 16 de febrer 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 segon sorteig, que va tenir 16 

participants, les guanyadores van ser Valentina Parés i Magda Pallicer. 

Més informació  

 

 

Jornada de portes obertes a les escoles del municipi   

Notícies - Dimarts, 16 de febrer de 2021   
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Vols conèixer les escoles del municipi? Aquest cap de setmana fan jornada de portes 

obertes a l'escola Bellpuig i al Col·legi el Roser. 

Més informació  

 

 

Junts guanya a Sant Julià de Vilatorta les eleccions al Parlament 

en una jornada marcada per la pandèmia  

 

Notícies - Dilluns, 15 de febrer de 2021   

 

1.824 vilatortins i vilatortines han votat aquest 14 de febrer en què la participació ha 

caigut 18 punts respecte els anteriors comicis del 21 de desembre de 2017 quan es va 

obtenir un rècord de participació històric a nivell de país. 

Més informació  

 

 

L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona s'estrena oferint  
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passejades guiades  

Notícies - Dilluns, 15 de febrer de 2021   

 

El diumenge 28 de febrer l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona enceta el programa 

Passejades guiades de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, al qual 

participa per primera vegada. L’espai natural ofereix deu passejades que tenen per 

objectiu ajudar a conèixer millor el patrimoni natural i cultural del seu àmbit, posar-lo en 

valor i fomentar-ne la conservació. La primera es fa a Folgueroles per conèixer ibers, 

ausetans i el jaciment del Casol de Puigcastellet. 

Més informació  

 

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estrena un nou vehicle 

elèctric  

 

Notícies - Divendres, 12 de febrer de 2021   

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estrena un nou vehicle pel Servei de 

Manteniment. Un vehicle totalment elèctric i de zero emissions. 
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Més informació  

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 19 de febrer 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  

 

 

Revisió ITV vehicles agrícoles i ciclomotors   

Agenda - Dimarts, 23 de febrer de 2021   

 

Us informem que la Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles 

(tractors i remolcs) i la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3 al 

polígon industrial de Sant Julià de Vilatorta el 23 de febrer de 2021 de les 9 del matí a les 

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-sant-julia-de-vilatorta-estrena-un-nou-vehicle-electric.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/agenda/14326-revisio-itv-vehicles-agricoles-i-ciclomotors.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/visita-lexposicio-vilatorta-i-la-sardana.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/14326-revisio-itv-vehicles-agricoles-i-ciclomotors.html


2 de la tarda. 

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.  

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/14326-revisio-itv-vehicles-agricoles-i-ciclomotors.html
http://twitter.com/aj_SJV
https://www.facebook.com/www.vilatorta.cat/?ref=hl
http://infovilatorta.cat/
http://infovilatorta.cat/
http://infovilatorta.cat/
mailto:st.juliav@diba.cat
http://infovilatorta.cat/
http://diba.cat/

