
 
 
 

Dijous, 23 de juliol de 2020  

Una Festa Major diferent, participativa i segura  

Notícies - Dimarts, 21 de juliol de 2020  

 

La Festa Major va començar divendres amb un sopar de pícnic a la zona verda del pavelló 

amenitzat pel Trio The Sey Sisters, el Vilatorta Pam a Pam en format reduït, els focs d'artifici 

i Miquel del Roig, va continuar dissabte amb l'acte de reobertura del Parc de les Set Fonts, 

animació infantil i Anima DJ's, el diumenge a la tarda sardanes i concert amb l'Orquestra 

Rosaleda i va tancar diumenge amb un concert de tribut al mític grup ABBA, en una Festa 

Major lluïda però respectant en tot moment les mesures de seguretat que exigeix l'actual crisi 

sanitària. 

Més informació  

Reobertura del Parc de les Set Fonts  

Notícies - Dimarts, 21 de juliol de 2020  

 

El dissabte passat 18 de juliol es va fer la inauguració de la reobertura del parc de les Set 



Fonts. L'acte va ser presidit per l'alcalde Joan Carles Rodríguez,  la delegada del govern a la 

Catalunya Central Alba Camps  i Víctor Pallàs, nét del mestre d'obres vilatortí Miquel Pallàs, 

autor de l'obra original. 

Més informació  

L'Ajuntament s'adhereix al nou pacte d'alcaldes pel clima i 
l’energia 2030  

Notícies - Dilluns, 20 de juliol de 2020  

 

Aquest nou Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia 2030 és una continuació del Pacte 

d’alcaldes 2020 al qual l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ja estava adherit des del 24 

d’abril de 2013. 

Més informació  

Actuacions que s’han materialitzat des de l’any 2013, moment de 
l’adhesió de Sant Julià al Pacte d’alcaldes 2020  

Notícies - Dilluns, 20 de juliol de 2020  

 

A continuació us detallem les actuacions que s’han materialitzat des de l’any 2013, moment 

de l’adhesió de Sant Julià al Pacte d’alcaldes 2020 i les actuacions que s’estan executant 

actualment o estan en fase de projecte. Aquestes accions han tingut una notable reducció 

d’emissions de CO2 i d’estalvi energètic encaminades a assolir els reptes del pacte 

d’alcaldes. En aquesta legislatura l’Ajuntament de Sant Julià va adquirir compromisos amb 



entitats del municipi per tal de caminar tots junts cap a l’acompliment de les exigències de 

reducció de les emissions i la contribució necessària a lluitar contra el canvi climàtic. 

Més informació  

La vilatortina Ona Castellsagué finalitza el projecte 
OnaSummit2020 amb èxit  

Notícies - Dissabte, 18 de juliol de 2020  

 

Dissabte passat, la vilatortina Ona Castellsagué va finalitzar un projecte esportiu que feia 

mesos que preparava: OnaSummit2020: coronar tots els cims de més de 3.000m catalans 

connectant-los amb bici sense parar (NonStop). Ho va aconseguir fer amb 32h 22'. Les xifres 

parlen per si soles: 185km, 8.900m positius, un projecte inèdit al abast de molt pocs. 

Més informació  

Clara Peya - Estómac a Sant Pere de Casserres  

Agenda - Dissabte, 25 de juliol de 2020  

 

Actuació de Clara Peya - Estómac de a Sant Pere de Caserres en el marc del Festival 

d'Estiu. Les entrades es poden comprar a www.codetickets.com. L'aforament és 



limitat. Podeu consultar els actes al cartell adjunt. 

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.  

 

 


