
 

Bon Nadal en vers! Aquestes festes, complim amb les mesures de seguretat 

Dijous, 24 de desembre de 2020  
 

Nadal en vers   

Notícies - Dimecres, 23 de desembre de 2020   

 

Reserva la teva entrada a Infovilatorta app per venir a veure el Nadal en vers. Valentí 

Maymó recitarà El Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra. El dissabte 26 de desembre, 

a les 6 de la tarda, al Saló Catalunya (aforament limitat). En cas de no reservar, caldrà 

venir abans al Saló Catalunya. 

Més informació  

 

 

Tall davant la Quintana del 28 al 31 desembre   

Notícies - Dimecres, 23 de desembre de 2020   
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Els propers dies 28,29,30 i 31 de desembre la cruïlla davant el mas la Quintana quedarà 

tallada. Es permetrà, però, el pas alternatiu. Aquesta afectació provisional del trànsit és 

necessària perquè el projecte del nou itinerari de vianants preveu modificar la rasant 

d'aquesta cruïlla, on s'uneixen el carrer de la Quintana i la BV-5202, per tal de millorar la 

visibilitat d'accés a la zona industrial. 

Més informació  

 

Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l‘Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

 

Notícies - Dimecres, 23 de desembre de 2020   

 

Fruit de l’acord del ple de l’Ajuntament de data 2 de novembre de 2020 s’ha signat el 

conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les 

facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 

Més informació  

 

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estrena un nou vehicle 

elèctric  

 

Notícies - Dimecres, 23 de desembre de 2020   
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L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estrena un nou vehicle pel Servei de 

Manteniment. Un vehicle totalment elèctric i de zero emissions. 

Més informació  

 

Demana l’idCAT certificat per poder votar des de casa a les 

eleccions del 14 de febrer  

 

Notícies - Dimarts, 22 de desembre de 2020   

 

A les properes eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el 14 de febrer les 

persones que ho desitgin podran realitzar tot el procés de votació sense sortir de casa. Es 

podrà fer la sol·licitud de vot per correu de manera telemàtica amb l’idCAT certificat, així 

com amb d’altres certificats digitals qualificats de l’Estat. 

Més informació  

 

 

Consulta els calendaris de la recollida de residus del 2021   

Notícies - Dimarts, 22 de desembre de 2020   
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Ja estan disponibles a la web els calendaris 2021 de recollida de residus. Els podeu 

consultar clicant aquí  

Més informació  

 

 

Recordatori canvi d'horari nocturn de recollida la nit de Nadal i 

Cap d'Any  

 

Notícies - Dimarts, 22 de desembre de 2020   

 

Us recordem que la nit del dia 24 i 31 de desembre, es recullen les escombraries a partir 

de les 14h del migdia, per tant, cal treure el cubell/bossa abans d'aquesta hora. 

Més informació  

 

 

Actes vandàlics a l'Avinguda Balmes   

https://www.vilatorta.cat/serveis-i-tramits/serveis/2013-01-30-recollida-de-residus.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/consulta-els-calendaris-de-la-recollida-de-residus-del-2021.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/recordatori-canvi-dhorari-nocturn-de-recollida-la-nit-de-nadal-i-cap-dany.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/recordatori-canvi-dhorari-nocturn-de-recollida-la-nit-de-nadal-i-cap-dany.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/recordatori-canvi-dhorari-nocturn-de-recollida-la-nit-de-nadal-i-cap-dany.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/actes-vandalics-a-lavinguda-balmes.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/consulta-els-calendaris-de-la-recollida-de-residus-del-2021.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/recordatori-canvi-dhorari-nocturn-de-recollida-la-nit-de-nadal-i-cap-dany.html


Notícies - Dimarts, 22 de desembre de 2020   

 

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es mostra molt preocupat pels últims fets 

vandàlics ocorreguts el cap de setmana del 19 i 20 de desembre, però que malauradament 

no són uns fets aïllats perquè ja havia passat anteriorment en altres obres del municipi. 

Més informació  

 

 

Vols veure el ple municipal de dilluns 21 de desembre?   

Notícies - Dimarts, 22 de desembre de 2020   

 

Si no vas poder seguir seguir la sessió plenària ordinària del dilluns 21 de desembre de 

2020, la pots veure a l'enllaç adjunt. 

Més informació  

 

 

La Crossandra obre una botiga especialitzada en canelons a 

Barcelona  

 

Notícies - Dimarts, 22 de desembre de 2020   
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És habitual anar a comprar canelons a la Crossandra. Ara, aquest negoci familiar acaba 

d'obrir al carrer Muntaner la seva primera botiga a Barcelona per aprofitar la campanya de 

Nadal. 

Més informació  

 

 

Catalunya endureix les mesures i restriccions abans de Nadal   

Notícies - Dilluns, 21 de desembre de 2020   

 

A partir del 21 de desembre entren en vigor mesures especials per contenir l’increment de 

casos que s’ha produït en les últimes setmanes. El canvi afecta el període de Nadal i 

modifica alguns dels aspectes de la seva celebració. Les mesures estaran vigents fins a 

l’11 de gener, amb una possible revisió el dia 28 de desembre si les dades ho permeten. 

Més informació  
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Suport de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons a la Marató 2020   

Notícies - Dilluns, 21 de desembre de 2020   

 

Un any més Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons van deixar constància de la seva solidaritat 

col·laborant activament amb els actes de la Marató de TV3. 

Més informació  

 

 

L’Ajuntament convoca una plaça de tècnic d’administració 

general  

 

Notícies - Dissabte, 19 de desembre de 2020   

 

Oberta la convocatòria per incorporar una plaça de Tècnic d’Administració General. 

Consulteu les bases de la convocatòria a l'enllaç adjunt. 

Més informació  
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Neix ‘AINA’, el projecte del Govern per garantir el català en l'era 

digital  

 

Notícies - Divendres, 18 de desembre de 2020   

 

Dotar el català de recursos digitals i lingüístics perquè esdevingui una llengua competitiva 

al món digital i assegurar-ne així la seva supervivència futura és l’objectiu del projecte 

AINA. 

Més informació  

 

 

Nadal en vers   

Agenda - Dissabte, 26 de desembre de 2020   

 

El dissabte 26 de desembre, a les 6 de la tarda, al Saló Catalunya, vine a veure El Poema 

de Nadal de Josep M. de Sagarra. Interpretat i recitat per Valentí Maymó. En el 10è 

aniversari del Nadal en Vers es recupera el text que es va recitar en la primera edició, 

l'any 2011, a l'església de Vilalleons. El músic, rapsoda i actor Valentí Maymó ens oferirà 

una versió dramatitzada del popular poema de Josep M. de Sagarra (aforament 
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limitat). Reserva d'entrades a Infovilatorta app o una hora abans a taquilla. 

Més informació  

 

La Sant Silvestre Vilatortina   

Agenda - Dijous, 31 de desembre de 2020   

 

Dijous 31 de desembre, a les 4 tarda, vine a la sisena edició de la popular Sant Silvestre 

Vilatortina. Sortida de la plaça de l'Ajuntament. Una experiència singular per fer 

caminant, corrent, o amb bicicleta. De Sant Julià fins a les envistes de Sant Llorenç i 

tornar. Vine disfressat a tocar l'esquella l'últim dia de l'any! 

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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