
 

Dijous, 21 de gener de 2021  
 

Talls intermitents davant la Quintana a partir de dilluns 25 de 

gener  

 

Notícies - Dimecres, 20 de gener de 2021   

 

A partir de dilluns 25 de gener la cruïlla davant el mas la Quintana quedarà tallada per 

treballs d'asfaltat de l'itinerari de vianants i ciclistes a la BV-5202. Es permetrà, però, el 

pas alternatiu.  

Més informació  

 

 

Es mantenen les restriccions a Catalunya fins al 7 de febrer   

Notícies - Dimarts, 19 de gener de 2021   
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El govern prorroga fins al 7 de febrer les mesures i restriccions a Catalunya vigents 

actualment contra la covid-19. Les mesures es van posar en marxa el 7 de gener i 

finalitzaven aquest diumenge. L’empitjorament de les dades sobre la pandèmia, però, fa 

que el govern opti per ampliar-les fins al 7 de febrer. 

Més informació  

 

Recollida dels arbres de Nadal   

Notícies - Dimarts, 19 de gener de 2021   

 

Us recordem que el termini per la recollida dels avets de Nadal del poble és del divendres 

22 de gener fins el diumenge 31 de gener. Poden ser arbres de Nadal domèstics o els dels 

comerços. Podeu portar els arbres de Nadal que tingueu al punt de recollida situat a la 

plaça de Catalunya. 

Més informació  

 

 

Vols veure el ple municipal de dilluns 18 de gener?   

Notícies - Dimarts, 19 de gener de 2021   
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Si no vas poder seguir seguir la sessió plenària extraordinària del dilluns 18 de gener de 

2021, la pots veure a l'enllaç adjunt. 

Més informació  

 

 

Aconseguim una subvenció de 68.127 € per finançar actuacions 

urgents  

 

Notícies - Dimarts, 19 de gener de 2021   

 

Quan des de l’equip de govern de l’Ajuntament proposem fer una obra nova busquem 

sempre fonts de finançament externes, és a dir, subvencions de Generalitat, Diputació de 

Barcelona o altres, que ajudin a pagar el cost del projecte.  

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:  
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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 
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