
 

Participa al pla de mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 

Dijous, 18 de març de 2021  
 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible   

Notícies - Dijous, 18 de març de 2021   

 

Aquest any 2021, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta s'ha proposat elaborar el pla de mobilitat del municipi. 

Més informació  

 

 

Carrer de la Creu del Tall   

Notícies - Dijous, 18 de març de 2021   

 

A mesura que han avançat les obres del carrer de la Creu del Tall s’ha hagut de replantejar 

el projecte i modificar la rampa que hi havia prevista per una rampa-escala.  

Més informació  
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S'instal·len coixins berlinesos a l'Avinguda de Jaume Balmes   

Notícies - Dijous, 18 de març de 2021   

 

Les obres de l'avinguda Balmes tenien com a finalitat pacificar el trànsit, transformant el 

carrer en via 30, per tal de fer compatible els vehicles a motor amb els patinets, les 

bicicletes i els vianants.  

Més informació  

 

 

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta fa el manteniment de 

camins rurals del municipi  

 

Notícies - Dilluns, 15 de març de 2021   

 

Aquesta setmana ha començat la reparació i manteniment d’alguns camins del municipi 

malmesos per la pluja i el seu ús. 

Més informació  

 

 

Josep Gomis nou tècnic de l'Administració General a  
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l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Notícies - Dissabte, 13 de març de 2021   

 

El procés selectiu per la nova plaça de tècnic de l'Administració General ja ha finalitzat. 

Després del procés selectiu només dos candidats van arribar a la fase final d'entrevista. 

Són Josep Gomis, en primera posició, que ha estat proposat pel tribunal per ocupar la 

plaça i Jordi Albareda en segona posició. 

Més informació  

 

 

Suspès novament l'Aplec Caramellaire   

Notícies - Dissabte, 13 de març de 2021   

 

La 43a edició de l’aplec de Caramelles que s’havia de celebrar el proper 11 d’abril ha 

quedat suspesa a causa de la situació derivada de la crisi de la covid-19.  

Més informació  
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Vols ser un voluntari/a del busbici?   

Notícies - Dissabte, 13 de març de 2021   

 

T'agradaria acompanyar la quitxalla de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons en bici a 

l'escola els divendres al matí? Participa en aquesta  iniciativa de l'AFA Bellpuig i l'AMPA 

el Roser. 

Més informació  

 

 

Actuacions de millora a la xarxa d'aigua potable a Sant Julià de 

Vilatorta  

 

Notícies - Divendres, 12 de març de 2021   

 

Informem que properament duran a terme unes operacions de millora a la xarxa, per les 

quals es farà necessària una interrupció en el subministrament d'aigua potable el dilluns 

22 de març de les 8 del matí a les 3 de la tarda. La zona afectada és el carrer de la Mercè i 

el carrer Doctor Anglada. 

Més informació  
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El proper curs l’Institut Les Margues oferirà el batxillerat   

Notícies - Divendres, 12 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  

 

 

Del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc   

Notícies - Divendres, 12 de març de 2021   

 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Presca i Alimentació informa que del 15 de 

març al 15 d'octubre no es pot fer goc als terrenys forestals i en la franja de 500 metres 

que els envolta. 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   
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Agenda - Divendres, 19 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  

 

 

Presentació del projecte de la Casa de les Caramelles   

Agenda - Dimarts, 23 de març de 2021   

 

El proper dimarts 23 de març, a les 6 de la tarda, a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament, s’anunciaran els actes de celebració de la Pasqua Florida adaptats a la 

situació derivada de la pandèmia. A continuació es parlarà del projecte de la Casa de les 

Caramelles i tot seguit es farà la presentació d’aquest projecte oberta al públic i 

retransmesa en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

Més informació  
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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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