
 

Dijous, 24 de juny de 2021  

 

Comencen els entrenaments d'estiu del Club de 

patinatge de Sant julià de Vilatorta  

Notícies - Dimecres, 23 de juny de 2021  

 

El Club de Patinatge Artístic de Sant Julià de Vilatorta comença els 

entrenaments d'estiu. Si t'agrada patinar, apunta't als entrenaments que 

es faran els dilluns i dimecres de juliol de 4 a 7 de la tarda. 

Més informació  

 

Segona posició del Club de Patinatge artístic de 

Sant Julià al campionat intercomarcal  

Notícies - Dimecres, 23 de juny de 2021  
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El Club de patinatge artístic Sant Julià aconsegueix la segona posició 

en la categoria de xou primària i xou secundària al campionat 

intercomarcal de xous. Moltes felicitats! 

Més informació  

 

Nova secció a la revista Vilatorta: el "Fets i gent"  

Notícies - Dimecres, 23 de juny de 2021  

 

Dues noies de Sant Julià de Vilatorta impulsen una nova secció a la 

revista Vilatorta: "Fets i gent". Volen publicar anècdotes personals de 

la gent de Sant Julià i de Vilalleons. 

Més informació  

 

El 3 i 4 de juliol l'Aplec comarcal de sardanes serà 

a Sant Julià  

Notícies - Dimecres, 23 de juny de 2021  
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El cap de setmana del 3 i 4 de juliol tindrà lloc a Sant Julià de Vilatorta 

l'Aplec comarcal de sardanes. La celebració és escaient, tenint en 

compte que l'Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta celebra 

els seus 50 anys d'història. 

Més informació  

 

Informació i documentació necessària pel Camp 

Tortí  

Notícies - Dimecres, 23 de juny de 2021  

Us adjuntem la documentació que cal portar signada per als 

participants del camp Tortí que comença el 28 de juny. Es tracta de la 

documentació que va ser facilitada en la reunió informativa del passat 

dilluns 21 de juny. 

Més informació  

 

A partir del 28 de juny, torna el Casal d'Estiu 

Municipal  

Notícies - Dilluns, 21 de juny de 2021  
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El termini d'inscripcions va finalitzar el passat dia 7 de juny. Aquests 

dies, els monitors estan validant totes les inscripcions rebudes i 

repassant la documentació aportada per les famílies. La setmana vinent, 

ells mateixos, enviaran un correu electrònic a tots els inscrits per 

confirmar les inscripcions i comunicar els cobraments que es faran pel 

banc. Adjunt hi trobareu la informació per a les famílies amb canalla 

inscrita. 

Més informació  

 

Les piscines municipals van obrir el passat 19 de 

juny  

Notícies - Dilluns, 21 de juny de 2021  

 

A partir del 19 de juny, les piscines municipals ja estan obertes amb 

totes les mesures anticontagi necessàries per fer-ho. Com l'any passat, 

l'entrada a les instal·lacions de la piscina és per mitjà d'una targeta 

sense contacte ("contactless"). Es fa a través d'un torn d'accés que 
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permetrà controlar en tot moment l'aforament i les persones presents 

dins del recinte. 

  

Més informació  

 

Oferta de feina per a informadors ambientals  

Notícies - Diumenge, 20 de juny de 2021  

 

Si t'agrada la natura i vols treballar a l'aire lliure aquesta és la teva 

feina. Per més informació consulteu el cartell adjunt. 

Més informació  

 

Programa d'ajut al manteniment de camins rurals 

del municipi  

Notícies - Dissabte, 19 de juny de 2021  
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Recordeu que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ofereix un 

programa d’ajuda al manteniment de camins rurals de titularitat no 

municipal. El programa consisteix en el subministrament totalment 

gratuït de material d’aportació (fresat de carreteres) que l’Ajuntament 

té a les seves instal·lacions a disposició de qui ho necessiti. 

Més informació  

 

Ple ordinari de juny  

Agenda - Dilluns, 28 de juny de 2021  

 

Dilluns 28 de juny de 2021 a 2 quarts de 9 del vespre tindrà lloc la 

sessió plenària ordinària del mes de juny. L'acte serà presencial, hi 

podrà assistir públic per primera vegada des de fa mesos i es 

retransmetrà en directe al canal de Youtube de l'Ajuntament a partir de 

les 20:30h, hora d'inici de la sessió. 

Més informació  

 

L'escriptora Gemma Ruiz ens explicarà el seu llibre 

"Argelagues"  

Agenda - Dimarts, 29 de juny de 2021  
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El proper dimarts 29 de juny l'escriptora Gemma Ruiz participarà en el 

Club de lectura per explicar el seu llibre "Argelagues". Tothom que ho 

vulgui hi es convidat. Serà a l'Aula de Cultura, a les 6 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.  
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