
 

Dijous, 27 de maig de 2021  
 

Aquest dissabte el Keramik. No te'l perdis!   

Notícies - Dimarts, 25 de maig de 2021   

 

Aquest dissabte 29 de maig, al parc de les Set Fonts de la població fem 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  

 

 

29è Concurs de pintura ràpida i 2n sketchcrawl Vilatorta   

Notícies - Dilluns, 24 de maig de 2021   
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El Concurs de pintura ràpida es farà aquest 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  

 

Programa d'ajut al manteniment de camins rurals del municipi   

Notícies - Dilluns, 24 de maig de 2021   

 

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 no necessiti. 

Més informació  

 

 

Relació d'admesos i exclosos per a la convocatòria de concurs-

oposició per constituir una borsa de treball de vigilants 

municipals  

 

Notícies - Dilluns, 24 de maig de 2021   
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En el document adjunt trobareu la relació d'admesos i exclosos per a la convocatòria de 

concurs-oposició per constituir una borsa de treball de vigilants municipals. 

Més informació  

 

 

Oberta la convocatòria de la plaça d’auxiliar tècnic de joventut   

Notícies - Divendres, 21 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  

 

 

Obertes les inscripcions telemàtiques pel Casal d'Estiu Municipal   

Notícies - Dijous, 20 de maig de 2021   
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Les inscripcions estaran obertes del 21 de maig al 7 de juny (ambdós inclosos). Trobareu 

tota la informació en el full informatiu adjunt. Aquest any les inscripcions són 100% 

telemàtiques. Cal enviar tota la documentació a : sjv.pij@vilatorta.cat 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 28 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  

 

 

El risc del Bullying. Què fer com a pares i mares davant  
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l'assetjament escolar?  

Agenda - Divendres, 28 de maig de 2021   

Taller dirigit a les famílies amb l'objectiu d'oferir un espai educatiu on els pares i mares 

puguin reflexionar, preguntar i obtenir indicacions envers com acompanyar els nostres 

fills i filles davant l’assetjament escolar. Per accedir al taller cliqueu aquí  

Més informació  

 

 

29è Concurs de pintura ràpida i 2n sketchcrawl Vilatorta   

Agenda - Dissabte, 29 de maig de 2021   

 

El Concurs de pintura ràpida 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. En aquesta ocasió es proposa plasmar l’ambient 

del Keramik-Fira del Tupí, al parc de les Set Fonts. La proposta començarà a les 2/4 de 5 

de la tarda d'aquest dissabte 29 de maig, davant  l'Aula de Cultura. 

Més informació  

 

 

Aquest dissabte el Keramik. No te'l perdis!   

Agenda - Dissabte, 29 de maig de 2021   
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Aquest dissabte 29 de maig, al parc de les Set Fonts de la població, es fa el Keramik amb 

un certamen-homenatge a les “bombolles” catalanes, les unitats de convivència que tant 

protagonisme han pres durant el confinament. 

Més informació  

 

 

Convocatòria de ple extraordinari   

Agenda - Dilluns, 31 de maig de 2021   

 

Convocada sessió plenària extraordinària el dilluns 31 de maig de 2021 a 2/4 de 9 del 

vespre. Per mesures preventives davant la covid-19, podeu seguir el Ple en directe per 

mitjà del canal de Youtube de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, entrant en aquest 

enllaç.  

Més informació  

 

 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Plaça del Marquès de la Quadra, 1 
Amb la col·laboració de:  
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08504 Sant Julià de Vilatorta 

Tel. 93 812 21 79 

Fax. 93 812 20 63 

NIF. P0821800J 
 

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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