
 

Aquest cap de setmana participa al Geocachtortí 

Dijous, 28 de gener de 2021   

Comença el Geocachtortí   

Notícies - Dijous, 28 de gener de 2021   

 

Estem vivint un període excepcional de reclusió i confinament municipal que afecta a tot 

Catalunya. Des de l’Ajuntament de  Sant Julià de Vilatorta volem aportar la nostra mirada 

des del lleure i proposar una nova activitat per les famílies del municipi en cap de setmana 

el “Geocachtortí”. 

Més informació  

 

 

Obres de restauració dels esgrafiats del Casal Núria   

Notícies - Dijous, 28 de gener de 2021   
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El dijous passat dia 21 de gener la Sra. Àngels Solé, Directora del Centre de Restauració 

de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Pere Rovira, coordinador de l'àrea 

de conservació-restauració del mateix departament, especialitzat en pintura mural i pedra, 

el Sr. Albert Freixas, representant de l'empresa Vectar Nou, membres del consistori i els 

propietaris del Casal Núria van visitar conjuntament les obres de restauració dels 

esgrafiats que s'hi estan portant a terme. 

Més informació  

 

 

Talls intermitents per les obres d'asfaltat de l'itinerari per a 

vianants i ciclistes BV-5202  

 

Notícies - Dimecres, 27 de gener de 2021   

 

Concretament els talls intermitents es faran el dijous 28 a la cruïlla de l'Av Montserrat 

amb l'inici de l'itinerari i l'accés a l'aparcament de la plaça Montseny.  I el divendres 29 a 

l'alçada de la connexió de l'itinerari amb el mas la Quintana, i també al carrer de la 

Indústria del polígon industrial. Els talls estàn previstos entre les 7.30 i les 17 hores. En 

tots els casos es permetrà el pas alternatiu. 

Més informació  
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Ajornat el 24è Ral·li Esprint Sant Julià   

Notícies - Dimarts, 26 de gener de 2021   

 

L'Escuderia Osona, juntament amb els alcaldes de Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní 

d'Osormort, ha decidit ajornar el 24è Ral·li Esprint Sant Julià, que s'havia de celebrar els 

dies 27 i 28 de Febrer, a causa de la gran incidència de la pandèmia generada per la 

Covid-19 i les restriccions de la Generalitat. Hem pres aquesta decisió perquè volem que 

sigui un Ral·li el més segur possible. 

Més informació  

 

 

Vota per correu sense sortir de casa   

Notícies - Dilluns, 25 de gener de 2021   

 

Exerceix el dret a vot sense sortir de casa en les eleccions previstes per al 14 de febrer de 

2021. Es recomana el vot per correu per reduir la presència de votants als col·legis 

electorals el dia de les eleccions. El col·legi electoral estarà situat al pavelló esportiu. 

Més informació  
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Revisió ITV vehicles agrícoles i ciclomotors   

Notícies - Dilluns, 25 de gener de 2021   

 

Us informem que la Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles 

(tractors i remolcs) i la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3  al 

polígon industrial de Sant Julià de Vilatorta el 23 de febrer de 2021 de les 9 del matí a les 

2 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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