
 

Vine a veure els Reis de l'Orient al recinte del Pavelló esportiu 

Dijous, 31 de desembre de 2020  
 

Els Reis de l'Orient sempre arriben a Sant Julià   

Notícies - Dijous, 31 de desembre de 2020   

 

Ses majestats són màgiques. Passi el que passi, hi hagi la pandèmia que hi hagi, sempre 

arriben a les nostres llars. Amb molta màgia i il·lusió, com mai, encara que sigui sense 

cavalcada. El campament reial serà, enguany, al recinte del Pavelló esportiu. 

Més informació  

 

 

Festes locals per al 2021   

Notícies - Dijous, 31 de desembre de 2020   
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D’acord amb el calendari de festes laborals de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta ha escollit com a festes locals pel 2021 el dilluns 21 de maig —Pasqua 

Granada— i 26 de juliol —dilluns després de la Festa Major. 

Més informació  

 

 

Els fòssils de Vilatorta, tema del calendari vilatortí de 2021   

Notícies - Dijous, 31 de desembre de 2020   

 

La història de la terra i de la vida està escrita dins les pedres. La geologia ens permet 

llegir i entendre la seva evolució. Els orígens geològics de Vilatorta s’expliquen 

senzillament estudiant els colors i la composició del seu rocam.  

Més informació  

 

 

Commemoració de Sant Julià, patró de la Parròquia   

Notícies - Dijous, 31 de desembre de 2020   

El dissabte 9 de gener commemorem la celebració de Sant Julià. Enguany aprofitarem 

aquesta data per rendir homenatge a les víctimes de la covid-19 i a tots aquells que han 
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treballat de manera altruista per fer front a la pandèmia. 

Més informació  

 

En marxa el Pla director de les vies ciclistes d’Osona   

Notícies - Dimecres, 30 de desembre de 2020   

 

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’ha implicat i participa activament en el projecte 

“Moure's a peu i en bicicleta a Osona", un pla director de vies ciclistes d'Osona, promogut 

pel Consell Comarcal. En les dues jornades de treball que s’han fet fins ara, hem presentat 

diverses propostes per detallar-ne el traçat. 

Més informació  

 

 

Subvencions a les entitats   

Notícies - Dilluns, 28 de desembre de 2020   

 

L'Ajuntament ha atorgat les subvencions de la convocatòria de l'any 2020 a les entitats 

sense afany de lucre del municipi, d’acord amb els criteris de valoració i puntuació 

establerts. Els imports es calculen a partir de les sol·licituds de les entitats, amb un barem 

que els atorga més o menys punts en funció de les activitats organitzades l’any anterior, 

de la seva regularitat o de les seves necessitats.  
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Més informació  

 

Exposició pública del cens electoral   

Notícies - Dilluns, 28 de desembre de 2020   

Ja es pot consultar el cens electoral provisional per a les Eleccions al Parlament de 

Catalunya del 14 de febrer de 2021, 

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  

 

 

La Bústia dels Desitjos   

Agenda - Divendres, 1 de gener de 2021   

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/subvencions-a-les-entitats.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/14334-exposicio-publica-del-cens-electoral.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/14334-exposicio-publica-del-cens-electoral.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/14303-la-sant-silvestre-vilatortina.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/14303-la-sant-silvestre-vilatortina.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/la-bustia-dels-desitjos.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/14303-la-sant-silvestre-vilatortina.html


 

El divendres 1 de gener de 2021, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, a l'àrea verda de la 

zona esportiva, els patges Reials portaran la Bústia dels Desitjos a Sant Julià perquè els 

nens i les nenes puguin enviar la carta als Reis de l’Orient. 

Més informació  

 

 

Anem a veure els Reis   

Agenda - Dimarts, 5 de gener de 2021   

 

El dimarts 5 de gener de 2021, de les 5 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit, a l'àrea verda de la 

zona esportiva, els Reis de l’Orient instal·laran la seva haima a la zona esportiva per 

saludar a tots les nenes, nens, mares, pares, avis, àvies... i a tota la gent del poble que vagi 

a veure'ls. Porteu atxes de barballó i fanalets. 

Més informació  
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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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