
 

Mor Segundo López, vigilant del nostre poble 

Dijous, 22 d'abril de 2021  
 

Mor Segundo López, vigilant del nostre poble   

Notícies - Dijous, 22 d'abril de 2021   

 

El passat dimarts ens va deixar en Segundo López, vigilant del nostre poble des del gener 

de 2009. En Segundo era conegut per tot el poble, no només per la seva feina, sinó també 

perquè era veí de Sant Julià. 

Més informació  

 

 

Actes vandàlics a Sant Julià de Vilatorta   

Notícies - Dijous, 22 d'abril de 2021   
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La nit del dissabte al diumenge es van cometre diversos actes vandàlics a Sant Julià de 

Vilatorta. A molts llocs del municipi es van afectar mobiliari urbà i serveis municipals. 

L'Ajuntament considera els fets molt greus, i ha interposat denúncia davant el cos dels 

Mossos d'Esquadra. 

Més informació  

 

 

Per Sant Jordi estenem poesia a Sant Julià de Vilatorta   

Notícies - Dijous, 22 d'abril de 2021   

 

Estenem Poesia és una iniciativa d’Òmnium Cultural que consisteix en cobrir de poesia 

un espai emblemàtic del nostre poble. La gràcia de tot plegat és que tothom qui s’acosti a 

l’estesa podrà agafar el poema que més li agradi, i qui ho vulgui podrà estendre-hi la seva 

pròpia creació. 

Més informació  

 

 

Estrena del BusBici a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons   
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Notícies - Dimecres, 21 d'abril de 2021   

 

Divendres passat Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons van estrenar el BusBici amb èxit de 

participació. 50 nens i nenes de les dues escoles del poble, el Roser i Bellpuig, s'hi van 

apuntar. 

Més informació  

 

 

Inscripcions obertes per la 6a edició del Camp Tortí   

Notícies - Dimarts, 20 d'abril de 2021   

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el Punt Jove Tortí, organitzen per quart any 

consecutiu, aquest projecte adreçat a joves de 12 a 17 anys. Aquest any, les inscripcions 

estaran obertes del 3 al 7 de maig exclusivament pels joves residents de Sant Julià i, 

del 10 al 28 de maig per a tothom.  Les places s’acceptaran per ordre d’inscripció, 

recomanem que qui estigui interessat faci la inscripció el més ràpid possible. 

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/estrena-del-busbici-a-sant-julia-de-vilatorta-i-vilalleons.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/inscripcions-obertes-per-la-6a-edicio-del-camp-torti.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/estrena-del-busbici-a-sant-julia-de-vilatorta-i-vilalleons.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/inscripcions-obertes-per-la-6a-edicio-del-camp-torti.html


Més informació  

 

Curs de premonitor de lleure   

Notícies - Dimarts, 20 d'abril de 2021   

 

El servei de Joventut d’Osona Centre, el qual està incorporat per l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta, Folgueroles, Calldetenes, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i Les Masies de 

Roda, organitzen un curs de premonitor/a mancomunat de la mà de Quiràlia. 

Més informació  

 

 

Bases i convocatòria del procés selectiu d'una borsa de treball de 

vigilant municipal  

 

Notícies - Dilluns, 19 d'abril de 2021   

 

Es convoca el procés selectiu d’una borsa de treball de vigilant municipal, funcionari/ària 

interí/ina de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta mitjançant concurs-oposició, per a 
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cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin produir-se durant dos anys. El 

termini màxim de presentació de sol·licituds és el 6 de maig. 

Més informació  

 

Es confirma la fi del confinament comarcal a Catalunya des de 

dilluns 26 d'abril  

 

Notícies - Divendres, 16 d'abril de 2021   

 

El Procicat ha aprovat formalment aixecar el confinament comarcal i permetre la lliure 

circulació per Catalunya a partir de dilluns. Així doncs, no hi haurà limitacions ni 

territorials ni tampoc l'obligació de desplaçar-se només amb la bombolla de convivència.  

Més informació  

 

 

Jornades de portes obertes a l'Institut les Margues   

Notícies - Divendres, 16 d'abril de 2021   

 

Del 4 al 6 de maig hi ha les jornades de portes obertes a l'Institut les Margues. Per visitar 
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el centre presencialment, caldrà que feu la reserva a l’aplicació de cita prèvia. 

Més informació  

 

Diada de Sant Jordi a Sant Julià de Vilatorta   

Agenda - Divendres, 23 d'abril de 2021   

 

Celebració de la diada de Sant Jordi a Sant Julià de Vilatorta. Venda de roses i a la 

pèrgola de la plaça de Catalunya "Estenem poesia", amb estenedors d'on hi penjarem 

poesies, poemes i textos que podeu agafar per llegir i endur-vos a casa. 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 23 d'abril 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. 
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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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