
 

Dijous, 1 de juliol de 2021  

 

El 14è Aplec Comarcal d'Osona, a Sant Julià de 

Vilatorta  

Notícies - Dimarts, 29 de juny de 2021  

 

El cap de setmana del 3 i 4 de juliol tindrà lloc a Sant Julià de Vilatorta 

el 14è Aplec comarcal de sardanes. L'Aplec es celebra a Sant Julià en 

motiu dels 50 anys d'història de l'Agrupació Sardanista de Sant Julià de 

Vilatorta. La Principal de la Bisbal obrirà els actes d'aquesta 14a 

edició, que es farà aquest cap de setmana del 3 i 4 de juliol a Sant Julià 

de Vilatorta. 

Més informació  

 

Comença l'estiu Set Fonts  

Notícies - Dimarts, 29 de juny de 2021  
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Un any més s'acosta l'estiu Set Fonts. Els caps de setmana de juliol vine 

a gaudir de concerts a la fresca al Parc de les Set Fonts. Totes les 

actuacions son gratuïtes i comencen a les 10 de la nit. Vespres d'estiu 

amb música i cultura. 

Més informació  

 

Fes "bodypomp" per la Festa Major  

Notícies - Dilluns, 28 de juny de 2021  

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 al cartell adjunt. 

Més informació  

 

Tècnic/a auxiliar de joventut - Admesos i exclosos  

Notícies - Dilluns, 28 de juny de 2021  

Es fa pública la relació d'admesos i exclosos del procés selectiu de la 

plaça de tècnic/a auxiliar de joventut 

Més informació  
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Comencen els entrenaments d'estiu del Club de 

patinatge de Sant Julià de Vilatorta  

Notícies - Dilluns, 28 de juny de 2021  

 

El Club de Patinatge Artístic de Sant Julià de Vilatorta comença els 

entrenaments d'estiu. Si t'agrada patinar, apunta't als entrenaments que 

es faran els dilluns i dimecres de juliol de 4 a 7 de la tarda. 

Més informació  

 

Nous límits de velocitat dins les poblacions  

Notícies - Divendres, 25 de juny de 2021  

 

Des de dimarts 11 de maig el límit de velocitat en les vies urbanes de 

tot el país es va modificar, amb l'objectiu de tenir pobles i ciutats més 
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cívics, més segurs, i més sostenibles. Circula per Sant Julià i Vilalleons 

a poca a poc, i amb prudència. Consulta els nous límits de velocitat. 

Més informació  

 

Aprovada la liquidació de l'exercici 2020  

Notícies - Divendres, 25 de juny de 2021  

 

En el Ple del passat 14 de juny es va donar compte de la liquidació de 

l'execici 2020. Aixó representa el tancament comptable de ingressos i 

despesses de tot l'exercici, amb un resultat pressupostari ajustat de 

+135.378,20 €.  

Més informació  

 

La Diminuta [Estiu Set Fonts]  

Agenda - Divendres, 2 de juliol de 2021  
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Jazz rural 

Més informació  

 

Gran Concert de Sardanes amb "La Principal de la 

Bisbal" [14è Aplec Comarcal d'Osona]  

Agenda - Dissabte, 3 de juliol de 2021  

 

El dissabte dia 3 de juliol començarà a la Plaça Major de Sant Julià de 

Vilatorta l'Aplec Comarcal d'Osona. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, la 

cobla "La Principal de la Bisbal" realitzarà el Gran Concert de 

Sardanes, amb Francesc Cassú com a director i M. Mercè Planas com a 

presentadora. 

Més informació  

 

Inauguració de l'Estela i audició de sardanes [14è 

Aplec Comarcal d'Osona]  

Agenda - Dissabte, 3 de juliol de 2021  
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En el marc del 14è Aplec Comarcal d'Osona, a 2/4 de 8 del vespre a la 

Plaça de Catalunya, es realitzarà la inauguració de l'Estela dedicada a la 

sardana, en commemoració del 50è aniversari de l'Agrupació 

Sardanista de Sant Julià de Vilatorta. Finalment, a la mateixa Plaça de 

Catalunya hi haurà una audició de sardanes, a càrrec de la Bellpuig 

Cobla. 

Més informació  

 

Sardanes a les Set Fonts [14è Aplec Comarcal 

d'Osona]  

Agenda - Diumenge, 4 de juliol de 2021  

 

En el marc del 14è Aplec Comarcal d'Osona, el diumenge dia 4 de 

juliol la Cobla Ciutat de Girona tocarà sardanes a les Set Fonts a les 12 

del migdia. 

Més informació  

 

Cloenda a la zona esportiva municipal [14è Aplec 

Comarcal d'Osona]  

Agenda - Diumenge, 4 de juliol de 2021  
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Per tancar el programa del 14è Aplec Comarcal d'Osona, a 2/4 de 5 a la 

Zona Esportiva municipal, hi haurà l'actuació de les cobles Ciutat de 

Girona, Jovenívola de Sabadell i La Principal del Llobregat. L'acte serà 

presentat per M. Mercè Planas. 

Més informació  

 

Reunió sobre l'inici de les obres de millora 

d'instal·lacions  

Agenda - Dimarts, 6 de juliol de 2021  

 

L'Ajuntament està apunt de començar 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”. A més, també es millorarà el 

servei de gas a l'avinguda Sant Jordi. Tothom està convidat a assistir a 

aquesta reunió informativa, especialment les persones que viuen en els 

carrers afectats. 

Més informació  
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Marató de vacunació covid-19 al CAP de Santa 

Eugènia de Berga  

Agenda - Dimecres, 7 de juliol de 2021  

 

L'equip d'atenció primària de Santa Eugènia de Berga organitza una 

marató de vacunació contra la covid-19 el proper dimecres 7 de juliol. 

Serà de les 11 del matí a les 3 de la tarda. Hi està convocada tota la 

població a partir de 16 anys. I no caldrà demanar cita prèvia per 

vacunar-se. 

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, 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 
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