
 

David Boixeda guanya el campionat d’Espanya de Cross Country 

Dijous, 20 de maig de 2021  
 

Sant Julià de Vilatorta busca les 20 "bombolles" catalanes   

Notícies - Dimarts, 18 de maig de 2021   

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta organitza pel proper dissabte 29 de maig, al parc 

de les Set Fonts de la població, un certamen-homenatge a les “bombolles” catalanes, les 

unitats de convivència que tant protagonisme han pres durant el confinament. La jornada 

lúdico-festiva estarà conduïda per Òscar Dalmau, conegut per tothom pel Gran Dictat. 

Més informació  

 

 

Tall de carretera per les obres d’asfaltat del camí de Puig-

l’Agulla  

 

Notícies - Dilluns, 17 de maig de 2021   
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Aquesta setmana es faran les obres d’asfaltat del camí de Puig-l’Agulla. Les obres 

començaran dijous 20 al migdia i duraran fins divendres 21 a les 6 de la tarda, quan 

quedarà restablerta la circulació en tot el recorregut. Com que l’amplada del camí és petita 

no es podrà donar pas alternatiu sinó que s’haurà de tallar totalment. 

Més informació  

 

 

David Boixeda guanya el campionat d’Espanya de Cross Country   

Notícies - Dilluns, 17 de maig de 2021   

 

El 2 de maig passat, David Boixeda es va proclamar campió de Cross Country de l’estat 

espanyol en la categoria Sènior 4T.  

Més informació  

 

 

Oberta la convocatòria de la plaça d’auxiliar tècnic de joventut   
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Notícies - Divendres, 14 de maig de 2021   

 

Us recordem que segueix obert el període per concórrer a la convocatòria per a cobrir la 

plaça d’auxiliar tècnic de joventut. 

Més informació  

 

 

Ja et pots inscriure a l'Oriol Riera Experience 2021   

Notícies - Divendres, 14 de maig de 2021   

 

V Edició d’un projecte esportiu únic i innovador, sense ànim de lucre, per a joves federats 

(femení i masculí) nascuts entre el 2007 al 2013 (inclosos), que neix amb l’objectiu de 

compartir amb vosaltres les experiències futbolístiques que l'Oriol Riera ha aprés al llarg 

de la seva trajectòria esportiva i que l’han portat a ser un jugador professional de futbol. 

Més informació  

 

 

Campus CF Sant Julià   

Notícies - Divendres, 14 de maig de 2021   
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Del dia 5 fins al 30 de juliol torna l'entreteniment i lleure en forma d'esport a les 

instal·lacions municipals de futbol. Faran activitats des de tecnificació i entrenament de 

futbol a torneigs i diferents esports, excursions i una gran varietat de lleure i activitat per 

assegurar un estiu amb la millor pràctica esportiva i segura. 

Més informació  

 

 

29è Concurs de pintura ràpida i 2n sketchcrawl Vilatorta   

Notícies - Divendres, 14 de maig de 2021   

 

El Concurs de pintura ràpida  es farà el dissabte 29 de maig i enguany arribarà a la 29a 

edició amb la segona trobada d’sketchcrawl, una activitat lúdica que es practica arreu del 

món i que pretén que la gent que hi participi dibuixi diversos espais. 

Més informació  
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Canvi d'horaris al Bibliobús   

Notícies - Divendres, 14 de maig de 2021   

 

A partir de la segona quinzena de maig, el Bibliobús Guilleries vindrà setmanalment les 

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

Bibliobús Guilleries pel 2021. 

Més informació  

 

 

Reunió informativa del casal d'estiu   

Agenda - Dijous, 20 de maig de 2021   

 

Avui dijous 20 de maig a les 20h, es realitzarà la sessió informativa per a famílies sobre el 

casal municipal 2021, en el qual s'explicaran els objectius del casal, el funcionament i 

logística, la calendarització i el funcionament de les inscripcions. Per assistir a la reunió 

 

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/agenda/reunio-informativa-del-casal-destiu.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/canvi-dhoraris-al-bibliobus.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/reunio-informativa-del-casal-destiu.html


telemàtica cliqueu aquí  

Més informació  

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 21 de maig 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  

 

 

Anem a buscar bolets... de pedra! - Dia Europeu del Parcs   

Agenda - Diumenge, 23 de maig de 2021   

 

Itinerari de 4 km per Vilalleons on el protagonista és el relleu càrstic. El paisatge de la 
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zona ha estat modelat durant milions d’anys. Podrem veure coves, diàclasis i, fins i tot, un 

bolet de pedra! 

  

Més informació  

 

Dilluns 24 de maig, festa local, l'Ajuntament romandrà tancat   

Agenda - Dilluns, 24 de maig de 2021   

 

En motiu de la segona pasqua, el dilluns 24 de maig  ha estat decretat com a festa local. 

Per aquest motiu les instal·lacions de l'Ajuntament romandran tancades durant tot el dia. 

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 
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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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