
 

Surt a exposició pública el projecte de millora d'infraestructures 

Dijous, 8 d'abril de 2021   

Surt a exposició pública el projecte de millora d'instal·lacions i 

serveis  

 

Notícies - Dijous, 8 d'abril de 2021   

 

Enguany es preveu l’execució de la primera fase del projecte de millora i adequació 

d'instal·lacions i serveis, des del Passeig mossèn Cinto Verdaguer fins el carrer del Pare 

Manyanet. El projecte preveu l'extensió d'alguns serveis, com el gas natural. 

Més informació  

 

 

Mesures per a la contenció de la covid-19 aplicables a partir del 9 

d'abril a Catalunya  

 

Notícies - Dijous, 8 d'abril de 2021   

 

A partir del dia 9 d'abril canvien les mesures per contenir la pandèmia provocada per la 
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covid-19, establint-se un tancament del perímetre comarcal a Catalunya. Els indicadors 

epidemiològics i assistencials porten a una situació de reducció de la mobilitat i al 

manteniment de les mesures ja establertes. 

Més informació  

 

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

Patuleia  

 

Notícies - Dimecres, 7 d'abril de 2021   

 

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  

 

 

Caramelles a So de Cobla   

Notícies - Dimarts, 6 d'abril de 2021   
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L'acte de Caramelles a So de Cobla va aplegar, diumenge de Pasqua Florida, unes 150 

persones a la plaça Major per tal de poder escoltar algunes de les cançons més 

emblemàtiques de les Caramelles del Roser, interpretades per la Cobla Vilatorta, una 

formació musical nascuda exclusivament per a l'ocasió. 

Més informació  

 

La gent de Sant Julià i Vilalleons, la que fa millor recollida 

selectiva de la comarca  

 

Notícies - Dimarts, 6 d'abril de 2021   

 

El sistema de recollida selectiva porta a porta (PaP) implantat el 2017 triomfa al nostre 

poble. Per segon any consecutiu Sant Julià de Vilatorta és el municipi que presenta les 

millors dades dels 39 municipis d’Osona que tenen implantat el sistema, tant pel que fa a 

les tones recollida de les diverses fraccions com per les bones pràctiques. 

Més informació  

 

 

Les portes del Punt Jove continuen obertes   

Notícies - Dimarts, 6 d'abril de 2021   
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El Punt Tortí segueix donant servei amb cita prèvia cada dilluns de 17 a 20h a ca 

l'Anglada, amb totes les mesures de seguretat exigides. 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 9 d'abril 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  

 

 

Deixalleria mòbil   

Agenda - Divendres, 9 d'abril de 2021   
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Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i altres residus que 

no saps a on llançar, divendres 9 d'abril, la deixalleria mòbil serà, com és habitual, al 

carrer Compositor Ramon Victori. L'horari en què estarà operativa la deixalleria és de 10 

del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 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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