
 

Si tens entre 70 i 79 anys és moment de vacunar-te 

Dijous, 29 d'abril de 2021  
 

La vacunació entre 70 i 79 anys ja ha començat   

Notícies - Dijous, 29 d'abril de 2021   

 

Catalunya ha començat a vacunar contra la covid-19 a la franja d'entre 70 i 79 anys, de 

manera generalitzada. El nostre consultori local, en funció de la disponibilitat de vacunes, 

està avisant a la població per ordre d'edat. Tot i això, el departament de salut facilita més 

vacunes en els centres de vacunació on podeu demanar hora en aquesta web  

Més informació  

 

 

Caminada popular de les Guilleries   

Notícies - Dijous, 29 d'abril de 2021   

 

El diumenge 16 de maig es farà la Caminada popular de les Guilleries que tindrà 14 

quilòmetres.  
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Més informació  

 

El Camp Tortí es posa en marxa   

Notícies - Dijous, 29 d'abril de 2021   

 

Ja estem a punt de començar les inscripcions per al Camp Tortí. El casal jove del municipi 

es posa en marxa i el dia 3 de maig comencen les inscripcions fins el 7 de maig 

exclusivament per a residents de Sant Julià i, els posteriors dies fins el 28 de maig obertes 

a tothom. 

Més informació  

 

 

Busquem monitors/es i directors/es de lleure   

Notícies - Dimecres, 28 d'abril de 2021   
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Des de l’Ajuntament de Sant Julià s’organitzen dos projectes d’educació en el lleure 

durant l’estiu. En les dues activitats l’Ajuntament necessita tant de monitors com de 

directors de lleure per a portar-les a terme. 

Més informació  

 

Entrevista del Canal Taronja a Joan Carles Rodríguez   

Notícies - Dimarts, 27 d'abril de 2021   

 

El passat 19 d'abril el Canal Taronja va entrevistar l'alcalde, Joan Carles Rodríguez. En 

l'entrevista es van tractar diversos temes d'actualitat del municipi. Mireu-la a l'enllaç 

adjunt. 

Més informació  

 

 

Curs de premonitor de lleure   

Notícies - Divendres, 23 d'abril de 2021   
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El servei de Joventut d’Osona Centre, format 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  

 

En marxa el casal d'estiu   

Notícies - Divendres, 23 d'abril de 2021   

 

El dijous 20 de maig a les 20h, es realitzarà la sessió informativa per a famílies sobre el 

casal municipal 2021, en el qual s'explicaran els objectius del casal, el funcionament i 

logística, la calendarització i el funcionament de les inscripcions.  

Més informació  

 

 

Entren en vigor les noves mesures sanitàries fins al 3 de maig   

Notícies - Divendres, 23 d'abril de 2021   
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A partir del dilluns 26 d’abril entren en vigor les noves mesures per fer front a la 

pandèmia, fins al 3 de maig. Davant l’estacament de dades de casos positius el Procicat ha 

considerat fer un pas endavant i aplicar mesures menys restrictives, durant una setmana. 

Més informació  

 

Xerrada virtual de Portes Obertes del Batxillerat   

Agenda - Dijous, 29 d'abril de 2021   

 

Avui, a les 7 de la tarda, hi ha la xerrada virtual de Portes Obertes del Batxillerat de 

l'Institut les Margues. Podeu participar-hi a través d'aquest enllaç: meet.google.com/beq-

unjc-bdq  

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 30 d'abril de 2021   
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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  

 

 

Jornada de portes obertes a la llar d'infants del Roser   

Agenda - Diumenge, 2 de maig de 2021   

 

El proper diumenge dia 2 de maig, de 10 a 1, esteu convidats a anar a la llar d'infants del 

Roser per tal de veure com treballen amb els vostres infants i quines facilitats a nivell de 

serveis (horaris, festius, cangurs...) us ofereixen. 

Més informació  

 

 

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

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 

 

Infovilatorta.cat, DL B. 32186-2012. Butlletí electrònic editat per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
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