
 

Preinscripció a l'Aula de Música Santi Riera 

Dijous, 6 de maig de 2021  
 

Preinscripció a l'Aula de Música Santi Riera   

Notícies - Dijous, 6 de maig de 2021   

 

Comença el període de preinscripcions de nous alumnes de l'Aula de Música Santi Riera, 

que estarà obert fins el proper 31 de maig pel curs 2021-2022. Aquest és un servei molt 

important ofert per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a través de la xarxa EMVIC 

que assegura un nivell de qualitat pedagògica per la quitxalla del municipi. 

Més informació  

 

 

Preinscripció pel curs 2021-2022 de la Llar d'Infants Municipal 

Patuleia  

 

Notícies - Dijous, 6 de maig de 2021   
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A partir del 10 de maig s'obrirà el procés de preinscripció pel curs 2021-2022 de la Llar 

d'Infants Municipal Patuleia. El termini s'acaba el 21 de maig.   

Més informació  

 

 

Torna el Let’s clean Europe a Sant Julià de Vilatorta aquest 

dissabte dia 8  

 

Notícies - Dijous, 6 de maig de 2021   

 

Organitzada per la regidoria de Medi Ambient, el proper dissabte 8 de maig tindrà lloc 

una nova jornada del Let’s Clean Europe a Sant Julià de Vilatorta, una acció comuna a tot 

Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a 

la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus 

abocats il·legalment als boscos, marges de rius, etc. 

Més informació  

 

 

Presentació de keramik amb una tarda d'activitat al parc de les  
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Set Fonts  

Notícies - Dijous, 6 de maig de 2021   

 

El dia 29 de maig, a partir de les 4 de la tarda, es farà la presentació el nou Keramik. 

L’acte serà retransmès en streaming pel canal de YouTube de l’Ajuntament. 

Més informació  

 

 

Evolució de l’epidèmia de covid-19 a Sant Julià de Vilatorta   

Notícies - Dimecres, 5 de maig de 2021   

 

Com hem anat fent periòdicament, us informem de l’evolució de l’epidèmia de covid-19 

segons les dades de persones ateses al consultori de Sant Julià de Vilatorta. 

Més informació  

 

 

Tradicional Aplec de Sant Ponç   

Notícies - Dimecres, 5 de maig de 2021   
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El proper dimarts 11 de maig, a partir de 2/4 de 10 del matí celebrarem el tradicional 

aplec de Sant Ponç a l'ermita de Sant Ponç - Mas Puigsec. 

Més informació  

 

 

Sopars a restaurants fins a les 11 de la nit a partir del 9 de maig   

Notícies - Divendres, 30 d'abril de 2021   

 

Els restaurants podran servir sopars fins a les 23 hores a partir de 9 de maig, el dia que 

decau l'estat d'alarma vigent. Aquell mateix dia també tindran autorització per reobrir 

portes els parcs d'atraccions, tancats des de finals del passat estiu. 

Més informació  

 

 

Apunteu-vos amb l'Infovilatorta app a la caminada popular de les 

Guilleries  

 

Notícies - Divendres, 30 d'abril de 2021   
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El diumenge 16 de maig es farà la Caminada popular de les Guilleries que tindrà 14 

quilòmetres. Ja us podeu inscriure a través de l'Infovilatorta app i tindreu el tupí de la 

col·lecció. També hi haurà un mínim d'inscripcions a les Set Fonts a l'hora de la sortida 

per les persones amb dificultats per inscriure's. 

Més informació  

 

 

Apunta't al camp Tortí. Divendres 7 s'acaben les inscripcions pels 

residents a Sant Julià  

 

Notícies - Divendres, 30 d'abril de 2021   

 

Recordeu que el 7 de maig s'acaba el termini per les inscripcions al Camp Tortí 

pels residents de Sant Julià. Del 8 al 20 de maig s'obrirà les inscripcions pels de fora del 

municipi. 

Més informació  

 

 

Escolta la sardana Vilatortina   
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Notícies - Divendres, 30 d'abril de 2021   

 

Ja podeu escoltar l'estrena de la sardana Vilatortina al youtube  

Més informació  

 

 

Can Cuca, punt d’intercanvi de llibres   

Notícies - Divendres, 30 d'abril de 2021   

 

El Bar Catalunya “Can Cuca” compta, a partir d’ara, amb un punt d'intercanvi de 

llibres, on es poden deixar i agafar els llibres. És de lliure accés i està disponible durant 

tot l'horari d'obertura de l’establiment. 

Més informació  

 

 

Curs de premonitor de lleure   

Notícies - Divendres, 30 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  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 7 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  

 

 

Jornada participativa de recollida de residus del nostre entorn   
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Agenda - Dissabte, 8 de maig de 2021   

 

Organitzada per la regidoria de Medi Ambient, el proper dissabte 8 de maig tindrà lloc 

una nova jornada del Let’s Clean Europe a Sant Julià de Vilatorta, una acció comuna a tot 

Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a 

la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus 

abocats il·legalment als boscos, marges de rius, etc. 

Més informació  

 

 

Aplec de Sant Ponç   

Agenda - Dimarts, 11 de maig de 2021   

 

Tradicional aplec de Sant Ponç, al Mas Puigsec. L'aplec del pa. Es farà el dimarts 11 de 

maig a dos quarts de 10 del matí. 

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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