
 

S'inicien obres de millora d'instal·lacions soterrades del passeig mossèn Cinto Verdaguer al 

carrer del Pare Manyanet 

Dijous, 8 de juliol de 2021  
 

Adjudicat el projecte de millora d'instal·lacions soterrades a 

Obres i serveis Egara, SL  

 

Notícies - Dimecres, 7 de juliol de 2021   

 

El dimarts 6 de juliol es van iniciar les obres del projecte “Adequació i millora de les 

instal·lacions d’aigua, gas, línia elèctrica de baixa tensió i telecomunicacions del passeig 

mossèn Cinto Verdaguer al carrer del Pare Manyanet”, unes obres per millorar vàries 

instal·lacions i serveis. 

Més informació  

 

 

Les cases per on passa el projecte ja poden demanar escomesa de 

gas  

 

Notícies - Dimecres, 7 de juliol de 2021   
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L’Ajuntament ha treballat perquè la distribuïdora de gas natural, Nedgia Catalunya, 

executi en el mateix tram una millora de la canonada de gas, obra pendent des que el gas 

natural va arribar a Sant Julià l’estiu del 2018. La nova canonada de gas transcorrerà per 

l’avinguda Sant Jordi, passeig de Verdaguer i baixarà pel Balmes (vegeu plànol adjunt). 

Més informació  

 

 

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

Notícies - Dimecres, 7 de juliol 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  

 

 

Canvi d'ubicació pels concerts de l'estiu Set Fonts   

Notícies - Dimarts, 6 de juliol de 2021   
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Degut a les noves mesures aplicades pel Procicat en tots els espectacles a l’aire lliure, 

independentment de l’aforament, caldrà tenir un registre d’assistents, accessible i 

verificable. Per tant l'actuació d'aquest divendres es trasllada a la zona verda del 

pavelló  (accès únic per l'avinguda de Sant Llorenç, davant el cementiri) i la del divendres 

16 a la plaça de Catalunya. Preguem que tothom porti mascareta i respecti les mesures 

d'higiene i seguretat. 

Més informació  

 

 

14è Aplec Comarcal de sardanes a Sant Julià   

Notícies - Dilluns, 5 de juliol de 2021   

 

Aquest passat cap de setmana Sant Julià de Vilatorta va acollir el 14è Aplec Comarcal de 

Sardanes. 

Més informació  

 

 

Fes "bodypomp" per la Festa Major   

Notícies - Dilluns, 5 de juliol de 2021   
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Fitpauness us proposa una Festa Major més activa. Apunteu-vos a una classe de 

bodypomp el dia 20 de Juliol a 2/4 de 8 a la zona verda del pavelló. Trobareu més 

informació en el cartell adjunt. 

Més informació  

 

 

IX Torneig de Pàdel de la Festa Major   

Notícies - Dilluns, 5 de juliol de 2021   

 

Ja estan obertes els inscripcions del IX Torneig de Pàdel de la Festa Major de Sant Julià 

de Vilatorta. Les dates del torneig són de l'11 al 18 de Juliol i hi ha 3 nivells masculins. 

Organitza: Club Tennis Sant Julià. 

Més informació  

 

 

Sergi Maresme, nou vigilant municipal   
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Notícies - Divendres, 2 de juliol de 2021   

 

El dia 1 de juliol es va incorporar un nou vigilant municipal, Sergi Maresme. En el procés 

selectiu de la borsa de treball es van presentar 28 candidats, dels quals 8 d'ells van superar 

totes les fases i han estat admesos pel tribunal a formar part de la borsa, que es reactiva en 

cas de baixa del primer assignat. 

Més informació  

 

 

Jornada d'orientació professional   

Notícies - Divendres, 2 de juliol de 2021   

 

El proper dissabte 17 de juliol tindrà lloc, al pavelló esportiu municipal, una jornada 

d'orientació professional gratuïta, dirigida als joves per ajudar-los a conèixer millor el 

món empresarial. La jornada anirà a càrrec de Pere Soler, antic professor de la UAB. 

Més informació  

 

 

Taller: Demana cita al CAP i accedeix a La Meva Salut   
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Notícies - Divendres, 2 de juliol de 2021   

 

El dijous 15 de juliol, de les 6 a les 8 del vespre, a l'Aula de Cultura, la Gerència del 

Servei de Biblioteques organitza una activitat per aprendre a utilitzar eines de salut digital 

i hàbits saludables, com cercar informació o demanar hora al metge, gestionar la nostra 

informació a través dels serveis oferts per l’administració, i la cerca i instal·lació d’apps 

sobre salut. 

Més informació  

 

 

Campanya de prevenció d’incendis forestals 2021   

Notícies - Divendres, 2 de juliol de 2021   

 

En molts casos, la col·laboració ciutadana és decisiva per combatre el foc i protegir el 

nostre patrimoni natural. Per això, els consells de prevenció d'incendis forestals són, d'una 

banda, promoure actituds i hàbits responsables i, de l'altra, informar i sensibilitzar del risc 

d'incendis forestals i de la necessitat de prevenir-los. 

Més informació  
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Cèlia Gumí continuarà com a jutgessa de pau   

Notícies - Divendres, 2 de juliol de 2021   

 

Cèlia Gumí va renovar el càrrec de Jutgessa de Pau de Sant Julià de Vilatorta. El Ple la va 

ratificar tenint en compte el bagatge assolit després d’un primer mandat de quatre anys. 

Més informació  

 

 

Deixalleria mòbil   

Agenda - Divendres, 9 de juliol de 2021   

 

Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i altres residus que 

no saps a on llançar, divendres 9 de juliol, 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  
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ESTIU SET FONTS. The Cabrians   

Agenda - Divendres, 9 de juliol de 2021   

 

Degut a les noves mesures aplicades pel Procicat en tots els espectacles a l’aire lliure, 

independentment de l’aforament, caldrà tenir un registre d’assistents, accessible i 

verificable, per fer un seguiment epidemiològic en cas que fos necessari, per tant 

l'actuació d'aquest divendres es trasllada a la zona verda del pavelló. Accès únic per 

l'avinguda de Sant Llorenç, davant el cementiri. Preguem que tothom porti mascareta i 

respecti les mesures d'higiene i seguretat. 

Més informació  

 

 

Sant Cristòfol, benedicció de vehicles   

Agenda - Diumenge, 11 de juliol de 2021   
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Aquest diumenge es farà la tradicional benedicció de vehicles en motiu de Sant 

Cristòfol. Pels interessats, la benedicció serà a Vilalleons a 2/4 d'11, abans de la missa de 

3/4 d'11. I a Sant Julià es preveu que sigui després de la missa, cap a 3/4 d'1, a la cruïlla 

del carrer Núria amb el carrer Marquesos de Vilallonga, al costat de la rectoria. 

Més informació  

 

Aquest estiu vine a donar sang   

Agenda - Dilluns, 12 de juliol de 2021   

 

Sant Julià de Vilatorta acull una jornada de donació de sang el proper dilluns 12 de juliol 

a l’Aula de Cultura, en horari de 17 a 21 hores.  

Més informació  

 

 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Plaça de l'U d'Octubre, 1 

08504 Sant Julià de Vilatorta 

Tel. 93 812 21 79 

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, 
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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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