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Notícies
Encetem la setmana amb una situació meteorològica alertant: la onada
de calor ja és aquí
L'onada de calor perdurarà al llarg d'aquesta setmana on dijous dia 27 de juny a partir de les 12 h
s'intensificarà a la comarca.
Dimarts, 25 de juny de 2019

S'acosta una onada de calor de cara la setmana que ve
El servei Meteorològic de Catalunya ha fet un preavís d'onada de calor, que es preveu que afectarà
Catalunya entre dimarts 25/06/2019 i divendres 28/06/2019.
Divendres, 21 de juny de 2019

Ple de Constitució
El passat dissabte dia 15 de juny de 2019 es va constituir l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, per la
propera legislatura 2019- 2022.
Dijous, 20 de juny de 2019

La baixada de longboard a TV3
La celebració de la primera edició de La Trona Freeride a Sant Hipòlit de Voltregà ha tingut molta
repercussió a les comunitats digitals i fins i tot la cadena de televisió de TV3 li ha dedicat un espai per
parlar-ne.
Dijous, 20 de juny de 2019

Incidències al servei de televisió del municipi
Des de la Direcció General de Mitjans de Comunicació es van notificar diverses queixes provinents
sobretot de Torelló i també Masies i Sant Hipòlit de Voltregà sobre incidències al servei de televisió ahir

dilluns dia 17 de juny de 2019.
Dimarts, 18 de juny de 2019

Encara queden places pel Summer English Camp de l'Artistot!
Aquest estiu, els més petits podràn aprendre anglès i divertir-se al Summer English Camp!
Dimarts, 18 de juny de 2019

La Revetlla de Sant Joan està a punt d'arribar
Aquest proper diumenge dia 23 de juny Sant Hipòlit s'il·luminarà amb la Flama del Canigó que arribarà al
monument de Mossèn Cinto a les 21:15 h.
Dimarts, 18 de juny de 2019

Trobada de les corals de Saint-Hippolyte de Salanca i de Sant Hipòlit de
Voltregà
El passat dissabte 15 de juny de 2019 ens van visitar a Sant Hipòlit de Voltregà les corals Cor La Veu de
Voltregà i Cantichorus del nostre poble agermanat Saint-Hippolyte de Salanca.
Dilluns, 17 de juny de 2019

Cap de setmana sobre rodes a Sant Hipòlit de Voltregà
Aquest passat cap de setmana Sant Hipòlit de Voltregà ha acollit a més de 80 patinadors que han
recorregut la mítica carretera de La Trona, baixant a grans velocitats 2,3 km i recorrent 31 revolts sobre
skates i patins en línia.
Dilluns, 17 de juny de 2019

Campanya comercial “Pla de Barris”
Durant el mes de juny de nou participem a la campanya de promoció del comerç local "BARRIS
ANTICS, COMPRA I GUANYA".
Divendres, 14 de juny de 2019

Dissabte de concert amb les corals Cor La Veu de Voltregà i Cantichorus
Ens trobem amb la coral de Saint-Hippolyte de Salanca, el nostre poble agermanat.
Divendres, 14 de juny de 2019

AVÍS: Talls a la carretera BV4608 el cap de setmana del 15 i 16 de juny
En motiu del descens de "La Trona Freeride", el cap de setmana del 15 i 16 de juny hi haurà talls a la
carretera BV4608.
Divendres, 7 de juny de 2019

70 anys de la Festa de la Vellesa
Diumenge 2 de juny de 2019 es van celebrar els 70 anys de la Festa de la Vellesa a Sant Hipòlit de
Voltregà.
Dimarts, 4 de juny de 2019

Estat de les obres del Camí del Camps i de la Rambla Catalunya
Actualització de l'estat de les obres actuals Sant Hipòlit de Voltregà.
Dimarts, 4 de juny de 2019

Un cap de setmana primaveral encetat amb el Voltracat d'enguany
Aquest passat cap de setmana hem deixat el maig i començat el mes de juny amb un espectacle de foc
a la Pista a càrrec de la Colla Foc i Ganxo i els diables i tabalers del Voltreganès en representació dels
Fets de la Gleva i la crema de Sant Hipòlit.
Dilluns, 3 de juny de 2019

Sessió de cloenda del cicle d’assessoraments als comerços del
Voltreganès

Ahir es va cloure amb èxit el cicle d’assessoraments als comerços del Voltreganès.
Divendres, 31 de maig de 2019

Presentació del llibre "L'aigua a la serra de Sobremunt"
El passat dissabte 25 de maig de 2019 a l'Ateneu de Sant Hipòlit de Voltregà va tenir lloc la presentació
del llibre "L'aigua a la serra de Sobremunt" a càrrec de l'Assumpta Vila i l'Antoni Cirera amb els seus
autors: Esteve Cirera i Josep Rabionet.
Dijous, 30 de maig de 2019

Gran èxit del curs de Manipulador/a d'Aliments organitzat pel Servei
Local d'Ocupació del Voltreganès
El passat dijous dia 23 de maig, El SLO del Votreganès, ha acollit la celebració d'un curs de manipulació
d'aliments.
Dilluns, 27 de maig de 2019

RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2019 A SANT HIPÒLIT DE
VOLTREGÀ
Ahir diumenge 26 de maig els habitants de Sant Hipòlit de Voltregà es van decidir pel futur del municipi
els pròxims 4 anys.
Dilluns, 27 de maig de 2019

Sortida a Figueres
Dimarts, 21 de maig de 2019

Avís de tall d'aigua
Dimarts, 21 de maig de 2019
El dia 23 de maig, de les 8 a les 15 hores, es procedirà a la neteja del dipòsit "Sant Martí Vell".

LA TRONA FREERIDE 2019
Dilluns, 20 de maig de 2019
Un cap de setmana sobre les rodes del longboard

Ja s’acosta la festa de la Primavera el Voltracat
Dilluns, 20 de maig de 2019
Una festa que promou la cultura la història i la tradició catalana.

70 anys d'Homenatge a la Vellesa
Dilluns, 20 de maig de 2019
El Cor de La Veu de Voltregà, celebra el 70è aniversari de l’Homenatge a la Vellesa.

Homenatge a la Mare Teresa.
Dijous, 16 de maig de 2019

Les propostes d’estiu en marxa!
Dijous, 16 de maig de 2019
Ja es van presentar el SUMMER ENGLISH CAMP I L'ARTISTOT amb bona acollida

Un èxit a la Xa Trobada de Puntaires de Sant Hipòlit de Voltregà
Dilluns, 13 de maig de 2019

Tercera edició del Projecte Comerç 21
Dijous, 9 de maig de 2019

XV Pujada a la Trona
Dijous, 9 de maig de 2019

18 i 19 de maig

Resum d'acords adoptats en sessió plenària extraordinària de 30 d'abril
de 2019
Divendres, 3 de maig de 2019

CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Dijous, 2 de maig de 2019
El Servei Local d'Ocupació del Voltreganès, organitza un curs gratuït de manipulació i higiene
alimentària el dia 23 de maig al Sac de la Gleva (escola d'adults). Per participar cal inscriure's abans del
dia 22 de maig.

SORTIDA DE PRIMAVERA PER A DONES DEL VOLTREGANÈS
Dimarts, 30 d'abril de 2019
SORTIDA DE PRIMAVERA PER A DONES MAJORS DE 60 ANYS DEL VOLTREGANÈS

Tercera sessió de l'Assessorament Comercial del Xavier Borràs al Sac
Dilluns, 29 d'abril de 2019
Ahir dijous 25 d’abril va tenir lloc la 3a Sessió d’Assessoraments als Comerços del Voltreganès.

La setmana de Sant Jordi fem cultura amb els més petits!
Dilluns, 29 d'abril de 2019
Durant la setmana de Sant Jordi les àrees d’educació dels ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i les
Masies de Voltregà organitzen espectacles teatrals per a les nenes i nens d’infantil i de les escoles
bressol del Voltreganès.

Parada de Sant Jordi amb manualitats de la Residència
Dilluns, 29 d'abril de 2019
El dia de Sant Jordi, alguns residents i professionals de la Residència Fundació Gallifa van posar una
parada davant el CAP de Sant Hipòlit per tal de vendre manualitats fetes pels mateixos residents.

Oberta la convocatòria de sol·licituds per tramitar les ajudes al lloguer
Dilluns, 29 d'abril de 2019
Sol·licitud per tramitar ajuda de lloguer de la Generalitat de Catalunya.

S'obren les sol·licituds per rebre les ajudes destinades als
subministraments energètics
Dilluns, 29 d'abril de 2019
Termini obert fins el 17 de maig.

Resultats a Sant Hipòlit de Voltregà en les Eleccions Generals 28A
Dilluns, 29 d'abril de 2019
Resultats a Sant Hipòlit de Voltregà en les Eleccions Generals 28A

La taula d'oficis a l'Institut del Voltreganès
Divendres, 12 d'abril de 2019
Avui ha tingut lloc a l’Institut del Voltreganès la taula d’oficis, una activitat organitzada pel mateix institut
i les àrees de joventut dels ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i les Masies de Voltregà.

Inici de la campanya ‘A l'abril cada paraula val per mil’
Dimecres, 10 d'abril de 2019

Dilluns es va donar el tret de sortida de la campanya "A l'abril cada paraula val per mil".

SINÈRGIA 3.0 al teatre de Sant Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 9 d'abril de 2019
El passat diumenge va tenir lloc al teatre de Sant Hipòlit de Voltregà l'espectacle Sinèrgia 3.0 de la
companyia Nueveuno un espectacle harmònic i poètic basat principalment en la tècnica de malabars.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària extraordinaria de 2 d'abril
de 2019
Divendres, 5 d'abril de 2019

18 alumnes del Voltreganès participen al Curs d’Acollida organitzat pel
Consell Comarcal d’Osona de 108 hores de durada
Dijous, 4 d'abril de 2019
El dia 3 d’abril ha tingut lloc a l’Escola d’Adults de La Gleva la Cloenda del Curs d’Acollida del
Voltreganès que el Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona amb el suport dels
Ajuntaments de Les Masies de Voltregà i de Sant Hipòlit de Voltregà ha organitzat al Voltreganès durant
8 mesos, amb la qual hi ha participat el vicepresident primer i responsable de l’àrea d’atenció a les
persones del Consell Comarcal d’Osona Joan Carles Rodríguez, l’alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà
Hipòlit Serra i les regidores de Les Masies de Voltregà Gemma Sánchez i Mª Rosa Álvarez.

Teatre en anglès a les escoles del Volteganès
Dimarts, 2 d'abril de 2019
El dia 29 de març va tenir lloc la primera activitat de Teatre en anglès a les escoles que s’organitza des
de les àrees d’educació de l’ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i l’ajuntament de les Masies de
Voltregà.

Primera cantata de Cantaxics, Patuflash a l'Atlàntida de Vic
Dimarts, 2 d'abril de 2019
Diumenge 31 de març es va fer el primer assaig conjunt per tenir més que a punt les cançons per la
cantata Patuflash, Cantaxics, on hi participen els més petits de l'Escola Municipal de Música de Sant

Hipòlit de Voltregà.

Avís d'interrupció del subministrament elèctric per treballs de
manteniment a les instal·lacions
Dimarts, 2 d'abril de 2019
El proper dimarts dia 9 d'abril l'empresa de subministrament elèctric ENDESA realitzarà uns treballs de
manteniment i millora a la xarxa de distribució i per aquest motiu es veuràn obligats a interrompre
temporalment el subministrament d'energia elèctrica a l'Avinguda dels Països Catalans 0, s/n
CONTENID, 11 A, 11 B, 13 A, 5, 7 OBR i al Passatge Parés nº 81 i 83. La interrupció serà de 8:10 a
14 h.

Xavier Borràs torna a assessorar-nos sobre el comerç local, aquest cop
a l'espai d'El Sac de la Gleva
Dimecres, 27 de març de 2019
Ahir dimarts 26 de març va tenir lloc la 2a Sessió d’Assessoraments als Comerços del Voltreganès.

Èxit d’assistents a la conferència “Com avaluen a les nostres filles i fills:
l’avaluació competencial”
Dilluns, 25 de març de 2019
Un centenar de persones van assistir a la Conferència sobre l’avaluació per competències organitzada
per les àrees d’educació de l’Ajuntament de Sant Hipòlit i l’ajuntament de les Masies de Voltregà i duta a
terme per l’especialista en didàctica de les ciències Neus Sanmartí a la biblioteca Marquès de Remisa
de Sant Hipòlit de Voltregà.

Curs intensiu de director de lleure
Dilluns, 25 de març de 2019
A l'Ateneu de Sant Hipòlit de Voltregà tindrà lloc un curs intensiu semipresencial de director de lleure.

Formació, ajuts, conferències i molt més a l'abast de tothom

Dimecres, 20 de març de 2019
Des del Consell Comarcal d'Osona s'ofereixen un munt d'activitats formatives, ajuts, premis,
conferències i molt més sobre la promoció econòmica que són de molt d'ajut per a empreses i
emprenedors.

Homenatge a l'equip femení del Club Patí Voltregà
Dimecres, 20 de març de 2019
El proper divendres dia 22 de març, a les vuit del vespre, tindrà lloc a l’Ateneu de Sant Hipòlit
un acte de reconeixement a l’equip femení del C.P. Voltregà recentment proclamades, per sisena
vegada, campiones d’Europa.

El Carnestoltes arriba a la tarda de Ball dels diumenges
Dimarts, 19 de març de 2019
Tarda de Ball ja és tradició al Pavelló Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà la majoria de diumenges de
l'any a les 17 h.

Acte rodó en homenatge a les dones el passat dia 8 de març
Dilluns, 18 de març de 2019
Amb ulls de dona, al teatre de Sant Hipòlit de Voltregà

L'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà rep el Segell Infoparticipa de la
UAB del 100% en transparència
Dilluns, 18 de març de 2019
El passat 13 de març l'Ajuntament del municipi la Universitat Autònoma de Barcelona va lliurar a l'alcalde
el Segell Infoparticipa on se'ns reconeix el 100% en transparència i la qualitat de la comunicació pública
local.

22 anys de caminar junts amb les joves i els joves
Dilluns, 18 de març de 2019

Dia primaveral i exitós per celebrar l’aniversari del Ganxo.

S'obren les inscripcions per a la formació per a empreses i emprenedors
2019
Divendres, 15 de març de 2019
Les formacions de cara al primer semestre són sessions pràctiques de formació aplicada amb experts,
on es treballaran els àmbits essencials a tenir en compte per construir projectes emprenedors.

Instal·lat un nou desfibril·lador a Sant Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 12 de març de 2019
El Voltreganès, zona cardioprotegida

Acta del Tribunal del procés de selecció una plaça d'oficial/a
Dilluns, 11 de març de 2019
Acta del Tribunal del procés de selecció d’una plaça d’oficial/a 2n de brigada ( Grup AP) de l’Ajuntament
de Sant Hipòlit de Voltregà.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària de 5 de març de
2019
Divendres, 8 de març de 2019

Cicle formatiu de grau mig de conducció de vehícles de transport de
carretera
Dijous, 7 de març de 2019
Vols treballar aviat i al mateix temps aconseguir un títol de grau mig? Apunta't l CFGM de conducció de
vehícles de transport de carretera!

Ja hem repartit els premis per a les guanyadores del Joc del Marro i el
concurs de cartells!
Dijous, 7 de març de 2019
Ahir dia 6 de març de 2019 va tenir lloc l'entrega de premis del concurs del Joc del Marro i el concurs de
cartells de Carnestoltes.

CELEBREM ELS 22 ANYS D'EL GANXO
Dimecres, 27 de febrer de 2019
El proper 16 de març se celebrarà l'aniversari d'El Ganxo presentant també el treball participatiu de
l'Altaveu.

A.K.A a Sant Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 26 de febrer de 2019
El passat dia 19 de febrer va tenir lloc l’espectacle A.K.A Premi a l’Espectacle de petit format, al Text per
a Daniel J. Meyer, a l’Actor per a Albert Salazar i a la Direcció per a Montse Rodríguez, al teatre de Sant
Hipòlit de Voltregà en el que hi van assistir com a espectadors els alumnes de primer de batxillerat de
l’institut del Voltreganès.

WORLD ROLLER GAMES arriba a Sant Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 26 de febrer de 2019
El proper dimecres dia 6 de març a l'Ateneu de Sant Hipòlit de Voltregà tindrà lloc un acte de presentació
dels Word Roller Games del juliol d'aquest any a Barcelona.

El Refugi de Marc Parrot dins la iurta de Sant Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 26 de febrer de 2019
Després d'estrenar Refugi al MMVV el passat setembre, diumenge 24 de febrer el vam poder tenir amb
nosaltres a Sant Hipòlit de Voltregà. Instal·lada la iurta dels Galindos al pàrquing de la pista i emmarcada
en un jornada festiva del Carnestoltes, vam poder gaudir d’aquesta proposta musical a que va tenir una
molt bona acollida.

Informació sobre el nou servei de cita prèvia de l'Organisme de Gestió

Tributària de la Diputació de Barcelona
Dimarts, 26 de febrer de 2019
El proper dia 1 de març, l'Organisme de Gestió Tributària posa en marxa el nou servei de cita prèvia a
tota la seva xarxa d'oficines.

El Carnaval del Voltreganès va ser tot un èxit!
Dilluns, 25 de febrer de 2019
Aquest passat diumenge 24 de febrer als carrers del Voltreganès hi va haver molta gresca i xerinola amb
les rues del Carnestoltes que van amenitzar la festa fins a La Pista on es va gaudir d'un dinar de paella
per llepar-se els dits!

Guanyadora del concurs d'Instagram #akiamarro del JOC DEL MARRO
2019
Dilluns, 25 de febrer de 2019
Maite Claramunt guanya el concurs de fotografia amb l’aplicació instagram del Joc del marro. Un
concurs adreçat a persones a partir de 12 anys i que complementa el joc del marro tradicional que
participen els alumnes de les escoles de primària del Voltreganès i que busca la instantània de la mirada
més adulta d’aquest joc ja és una tradició en dates carnavalesques.

Es crearà un pas elevat al Passatge Parés (BV-4608) per a facilitar
l'acccessibilitat per creuar d'una vorera a l'altra
Dimecres, 20 de febrer de 2019
Avui dimecres a les 9.30h els tècnics de la Diputació i l’empresa constructora han realitzat el replanteig
del pas elevat al Passatge Parés(BV-4608) a l’alçada de les escales del Parc Mare Teresa.
L’obra començarà el proper dilluns 25, i el termini execució és d’unes 3 setmanes aproximadament.

21 DE FEBRER, VAGA GENERAL
Dimecres, 20 de febrer de 2019
Demà dia 21 de febrer de 2019 hi ha una Vaga General convocada pel sindicat Intersindicat-CSS i que
compta amb el suport de nombroses entitats del nostre país.

Carnaval 2019
Dilluns, 18 de febrer de 2019
El Carnestoltes s'acosta! Diumenge dia 24 de febrer ens trobem pels carrers del Voltreganès tot fent
gresca i xerinola i més tard dinarem a la Pista.

Avui comença el JOC DEL MARRO 2019
Divendres, 15 de febrer de 2019
Com cada any, el joc del marro dóna el tret de sortida al Carnestoltes del Voltreganès, amb la
participació de 56 comerços de tot el Voltreganès.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària extraordinària de 12 de
febrer de 2019
Divendres, 15 de febrer de 2019

Ja tenim guanyadores del concurs de cartells del Carnaval!
Dijous, 14 de febrer de 2019
Ahir el jurat del Carnestoltes va tenir molta feina per poder triar els dibuixos del concurs de cartells del
Carnaval donat que hi havia molta participació i els dibuixos eren de molta qualitat.

L'Ajuntament participa al Programa Contractació en Pràctiques de Joves
Beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil 2018
Dijous, 7 de febrer de 2019
El dia 31 d'octubre de 2018 l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà va incorporar una persona a l'equip
per a realitzar tasques de disseny gràfic i audiovisual i comunicació i difusió a les xarxes gràcies al
programa d'inserció laboral de Garantia Juvenil 2018.

Roda de Premsa a l'Auditori de l'Ateneu per la Presentació de la
programació de Teatrets d'Osona de 2019
Dijous, 7 de febrer de 2019

Ahir al matí Teatrets d'Osona va presentar en roda de premsa a l'Auditori de l'Ateneu de Sant Hipòlit de
Voltregà la Programació d'Arts Escèniques de gener a agost 2019.

A punt a punt pel Carnaval 2019!
Dijous, 7 de febrer de 2019
S’acosta i es prepara el Carnestoltes del Voltreganès que serà el proper diumenge dia 24 de febrer!!!!!

Presentació dels Pressupostos Municipals 2019
Dimecres, 6 de febrer de 2019
Implicar i fer partícips als veïns i veïnes del nostre poble de com es preparen, s’elaboren i es
presenten per a la seva aprovació els pressupostos municipals, aquest és l’objectiu d’aquest divendres
dia 8 a les 20 h a l’Ateneu de Sant Hipòlit.

ALERTA: Estafa a persones grans per via telefònica
Divendres, 1 de febrer de 2019
Els mossos informen que han tingut coneixement de que s’està produint una estafa a un col·lectiu
vulnerable, com són les persones grans i preguen que es faci la màxima difusió entre les persones més
vulnerables.

Els nens i nenes de 1r curs de l'escola El Despujol coneixen
l'Ajuntament
Divendres, 1 de febrer de 2019
Dijous dia 31 de gener de 2019 els nens i nenes de 1r curs de l'escola El Despujol van venir a aprendre
a entrar una instància a l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

S'han instal·lat els llums fotovoltaics al cementiri
Divendres, 1 de febrer de 2019
Ja hi ha instal·lades les llums fotovoltaiques al cementiri de Sant Hipòlit de Voltregà.

Les àrees de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà, implicades al projecte Stalkers del festival Salmon amb la
participació de dos joves
Dimecres, 30 de gener de 2019
Stalkers [dispositiu per a joves curador-es] és una proposta del Festival SÂLMON<, el Sismògraf, el
festival que detecta el moviment, FiraTàrrega i el Festival TNT amb la col·laboració d’Ajuntament d’El
Prat, Ajuntament d’Alcover i Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

Els alumnes de cicle mitjà de les escoles del Voltreganès han assistit a
l'espectacle de circ El petit circ de “Mesiueu” Moustache al teatre de
Sant Hipòlit de Voltregà
Dimecres, 30 de gener de 2019
Avui, en commemoració del Dia internacional de la no-violència i la pau, els alumnes de cicle mitjà de les
escoltes del Voltreganès han gaudit de l’espectacle de circ El petit circ de “Mesiueu” Moustache de la
companyia Pessic de Circ (Pallassos sense fronteres) al teatre de Sant Hipòlit de Voltregà convidats per
l'Àrea d'Educació.
Ha set una jornada molt entretinguda i ens hem fet un fart de riure!

Època de rebaixes
Dimarts, 29 de gener de 2019
Les rebaixes ja s’han establert en alguns comerços de la zona. És important saber algunes coses sobre
aquesta disminució dels preus d’alguns productes:

Presentació del "Quadern de Debat Ciutadà" als alumnes de cicle
superior i cicle mitjà de l'escola Abat Oliba de Sant Hipòlit de Voltregà
Dijous, 24 de gener de 2019
El dijous dia 17 de gener de 2019 va tenir lloc la presentació del Quadern de Debat Ciutadà als alumnes
de 3r, 4t, 5è i 6è de primària de l’Escola Abat Oliba de Sant Hipòlit de Voltregà.

Retirats els dipòstis amb contingut líquid tòxic de la nau abandonada al
veïnat del carrer del Progrés de Sant Hipòlit de Voltregà
Dijous, 24 de gener de 2019
Divendres passat, dia 18 de gener, l’Ajuntament va retirar els dipòsits que contenien productes químics
de la nau de l’antiga empresa Diemen a través d’una empresa especialitzada en tractament de residus
químics.

L'Ajuntament convida els veïns a reflexionar sobre el municipi i
incentivar la participació
Dilluns, 21 de gener de 2019
La passada setmana es va posar en marxa un procés participatiu amb la publicació d’un Quadern de
Debat Ciutadà.

Entrega de premis de la campanya de Nadal dels comerços
Divendres, 18 de gener de 2019
El passat dimarts dia 15 de gener a les 20:15 h al Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà va tenir lloc
l'entrega de premis de la campanya de Nadal dels comerços.

Ja tenim els guanyadors i guanyadores de la Campanya de Nadal del
Volt
Dimarts, 15 de gener de 2019
L’Associació de Comerciants del Volt ja ha realitzat el sorteig dels vals de compra de la Campanya de
Nadal entre les persones que han realitzat les seves compres als comerços associats entre el 10 de
desembre 2018 i el 6 de gener 2019.

El Voltreganès premiat en la nova Lliga Interprovincial de Fotografia
Divendres, 11 de gener de 2019

L'Associació Fotogràfica del Voltreganès i el tonenc Francesc Valldoriola van ser els guanyadors dels
premis de la primera Lliga Interprovincial de Fotografia.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària de 8 de gener de
2019
Divendres, 11 de gener de 2019

Llanetes solidàries a l'Hospital General de Vic
Dimecres, 9 de gener de 2019
El projecte solidàri Llanetes amb companyia es desplaça fins a l'Hospital General de Vic per arrencar un
somriure enorme als infants hospitalitzats.

Resultats del recapte de sang a Sant Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 8 de gener de 2019
Aquest dilluns dia 7 de gener de 2019 vam encetar l'any amb l'oportunitat de donar sang al Ganxo de
Sant Hipòlit de Voltregà.

Entra en vigor la Instrucció 07/2018 del Servei Català de la Salut
d’implantació de l’horari de tancament, a les 20 hores
Divendres, 4 de gener de 2019
A partir de l’1 de gener ha entrat en vigor la Instrucció 07/2018 del Servei Català de la Salut
d’implantació de l’horari de tancament, a les 20 hores, dels Equips d’Atenció Primària (EAP) i dels
serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).

Avís d'interrupció del subministre d'Endesa per manteniment
d'instal·lacions
Divendres, 4 de gener de 2019
El dia 9 de gener de 2019 s'interrumprà el subministre d'Endesa de 8 a 10 h del matí en motiu del
manteniment de les seves instal·lacions.

El Parc de Nadal SANHIJOC comença amb molt bon peu
Dijous, 3 de gener de 2019
Aquest dimecres dia 2 de gener vam encetar l'any al Parc de Nadal SANHIJOC a la Pista amb una
nombrosa participació.

Segon curs de Català
Dijous, 27 de desembre de 2018
Vols aprendre català? A les Masies de Voltregà es farà un segon curs de català per completar el Curs
d'Acollida.

Els Pastorets a punt per les festes de Nadal
Dilluns, 24 de desembre de 2018
Enguany els Pastorets arriben a Sant Hipòlit de Voltregà amb moltes ganes!

Obres d'urbanització dels carrers del barri del Mallol
Divendres, 21 de desembre de 2018
L'Ajuntament reestableix les mesures per impedir el trànsit de vehicles als carrers del barri del Mallol

Fem cagar el Tió a la Residència
Dijous, 20 de desembre de 2018
Com cada any, a la residencia Fundació Gallifa, s’ha celebrat la tradició de fer cagar el Tió.

Escapada jove a la neu
Dijous, 20 de desembre de 2018

El dissabte, 15 de desembre, es va dur a terme l’Esquiada Jove del Voltreganès. Gairebé una
quarantena de joves van gaudir d’una jornada d’esquí i snowboard a La Masella que van iniciar amb un
matí fent curset i aprofitant la resta del dia per gaudir de les pistes.

Sant Hipòlit de Voltregà compromès amb la Marató de TV3
Dilluns, 17 de desembre de 2018
La Marató de TV3, dedicada enguany a la investigació contra el càncer, va acabar amb un marcador de
10.715.430 euros. Sant Hipòlit hi va contribuir aportant el seu granet de sorra amb 2.470,45 euros
obtinguts amb els diferents actes que es van dur a terme aquest cap de setmana passat, dels quals
1.521,45 euros es van recaptar amb el Concert de nadales, a càrrec de Cris Juanico, amb la Coral
Contratemps, el Cor La Veu de Voltregà i els alumnes de l’Escola Municipal de Música.

Emília Pladevall Puigdollers, àvia centenària
Dilluns, 17 de desembre de 2018
Moltes felicitats!
L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, la Generalitat de Catalunya i la Residència Fundació Gallifa, el
passat 15 de desembre de 2018, van celebrar juntament amb la família els 100 anys de la senyora
Emília Pladevall Puigdollers, en una festa a la mateixa Residència.

Cursos 1 2 3 Acció | Gener - Abril 2019
Dimarts, 11 de desembre de 2018
S'obre l'oferta formativa del segon trimestre dels cursos 1 2 3 Acció.

El Taller de tions engega el Nadal a Sant Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 11 de desembre de 2018
El passat divendres 7 de desembre es va dur a terme el taller de tions a la Plaça Nova i al Ganxo de
Sant Hipòlit de Voltregà. Les famílies i els infants que hi van assistir van sortir-ne molt contents i satisfets
amb els tions que van estar fent durant el dia amb l’ajuda de les organitzadores del taller.

Sant Hipòlit s'engalana per Nadal

Dijous, 6 de desembre de 2018
L'encesa de llums i els avets engalanats per l'escola Abat Oliba del municipi i per Llanetes amb
Companyia formen part de l'ambientació nadalenca d'aquestes festes que han donat el tret de sortida al
programa d'activitats que ha preparat l'ajuntament amb la col·laboració de les entitats del municipi per
festejar el Nadal.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària extraordinària de 4 de
desembre de 2018
Dimecres, 5 de desembre de 2018

Llanetes amb companyia visita Sant Joan de Deu
Dimarts, 27 de novembre de 2018
Amb el nou projecte de Llanetes amb Companyia, anomenat 1 ninot 1 somriure, es van portar aquest
dissabte passat, 24 de novembre de 2018, els 200 ninos de ganxet als infants que es troben
hospitalitzats a Sant Joan de Déu de Barcelona.

Felicitats Pepeta Paxau Comas!
Dimarts, 27 de novembre de 2018
El dissabte passat, 24 de novembre de 2018, l’alcalde i la regidora de Benestar Social i Igualtat, Hipòlit
Serra i Irene Suñé, van visitar la senyora Pepeta Paxau Comas a la Residència Fundació Gallifa de Sant
Hipòlit de Voltregà per retre-li homenatge i fer-li entrega de la medalla centenària.

Taller d’aparadorisme i paqueteria al Voltreganès
Dilluns, 26 de novembre de 2018
Un taller adreçat als comerços del territori sent 15 comerciants els que han treballat tècniques i idees per
millorar la imatge del seu establiment comercial.

L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà engega un nou projecte,
NOVEMBRE LILA, amb visió de gènere, emmarcat al 25-N, dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
Dijous, 22 de novembre de 2018

Aquest projecte, liderat per la regidoria de joventut busca un nou espai de reflexió entre les arts
escèniques i el gènere.

Servei de suport a la tasca escolar als espais municipals del Voltreganès
Dilluns, 19 de novembre de 2018
Aquest mes de novembre s’ha iniciat el servei de suport a la tasca escolar als espais municipals de les
Masies i Sant Hipòlit de Voltregà.

Museu de l'Hoquei a Sant Hipòlit de Voltregà
Dijous, 15 de novembre de 2018
Ahir, 14 de novembre de 2018, l’alcalde i el regidor de Cultura, Hipòlit Serra i Sergi Cirera, es van reunir
amb la diputada i el diputat adjunt d’Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos i Pere Pons, el
delegat de Turisme del Consell Comarcal d’Osona, Àlex Montanyà, el director del Museu del Ter de
Manlleu, Carles Garcia, i els presidents sortint i entrant del Club Patí Voltregà, Xavier Sala Pastallé i
Ramon Sitjà Domènech, per exposar-los el projecte del Museu de l'Hoquei Patins de Sant Hipòlit de
Voltregà.

Escoltem contes, inventem històries (els contes del barret màgic)
Dijous, 15 de novembre de 2018
Avui, els alumnes de tercer de l’escola Abat Oliba de Sant Hipòlit han participat en l’activitat,
subvencionada per la Diputació de Barcelona, “Escoltem contes, inventem històries (els contes del barret
màgic).

Inauguració del “Skatepark” de Sant Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 13 de novembre de 2018
El passat diumenge dia 11 de novembre es va inaugurar skatepark a Sant Hipòlit de Voltregà. El projecte
més ambiciós, impulsat des de la regidoria de Joventut en els darrers anys, que proporciona al municipi
un espai de primer nivell pels joves.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària de 6 de novembre
de 2018

Divendres, 9 de novembre de 2018

Sortida a la Fageda d'en Jordà
Dimecres, 7 de novembre de 2018
Dimarts 6 de novembre d'enguany, va tenir lloc la sortida de tardor a la Fageda d’en Jordà.

Concert de l’Escolania de Montserrat a l’Església Parroquial de Sant
Hipòlit
Dimecres, 7 de novembre de 2018
El passat divendres 2 de novembre de 2018 l’Escolania de Montserrat va oferir un concert a l’Església
Parroquial de Sant Hipòlit.

La Residència i La Llar celebren la castanyada!
Dilluns, 5 de novembre de 2018
A l’octubre i amb l’arribada de la tardor, la festivitat tradicional de la Castanyada arriba ben carregada de
bons olors i sabors a Sant Hipòlit de Voltregà.

Sant Hipòlit participa en el reconeixement als atletes del Club CAR Sant
Tomàs participants als Jocs Special Olymics 2018
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
Alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels municipis d’Osona amb esportistes participants als
Special Olympics 2018 els van lliurar un obsequi a l’acte celebrat a la Sala de la Columna de
l'Ajuntament de Vic.

Novembre Lila | Activitats de cap de setmana al Ganxo amb visió de
gènere
Dilluns, 29 d'octubre de 2018
Les regidories de Joventut, Cultura i Igualtat de l'Ajuntament organtizen el Novembre Lila, un cicle
d'activitats d'arts escèniques amb visió de gènere.

Horari Club de la Feina | Novembre 2018
Divendres, 26 d'octubre de 2018
Us informem que el servei del Club de la Feina que ofereix el Servei Local d’Ocupació del Voltreganès,
durant el mes de novembre de 2018 ha canviat l’horari:
- 1 de novembre: Tots Sants
- 8 de novembre: Tancat
-15, 22 i 29 de novembre: d’11.30 a 13.30 hores.

L’Ajuntament amortitza anticipadament un préstec de 540.788,11 euros
destinat a les obres de Pla de Barris del Mallol
Dimecres, 24 d'octubre de 2018
El desembre de 2017 l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà va signar un préstec de 540.788,11 euros,
en el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per destinar-lo a cofinançar el
projecte del Pla d’Intervenció Integral del Barri del Mallol, el qual està finançat en un 75% per la
Generalitat de Catalunya.

S’acaba el termini per sol·licitar gratuïtament als usuaris de la TDT les
possibles afectacions ocasionades pels nodes 4G a la banda 800 MHz
Dimecres, 24 d'octubre de 2018
El 31 d'octubre de 2018 finalitzarà definitivament el termini per a sol·licitar les actuacions gratuïtes, per
part dels usuaris de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades pels nodes 4G a la banda 800
MHz.

Sortida de tardor a la Fageda d'en Jordà
Divendres, 19 d'octubre de 2018
La regidoria de Benestar de l’Ajuntament de Sant Hipòlit organitza pel dia 6 de novembre de 2018 la
sortida de tardor a la Fageda d’en Jordà. És una sortida oberta a tothom que inclou una passejada amb
carruatge per la Fageda d’en Jordà, visita a la cooperativa La Fageda, dinar al restaurant Lava Parc i
una visita de la zona volcànica amb carrilet.

AVÍS tall d'aigua
Divendres, 19 d'octubre de 2018
Sorea informa que el dia 24 d’octubre d'enguany, per la necessitat de fer unes connexions, per les obres
dels carrers de Sant Martí, Hospital i Sants Màrtirs i Mallol, s'efecuarà tall de subministrament d'aigua
potable.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària extraordinària de 16
d'octubre de 2018
Divendres, 19 d'octubre de 2018

Activitats octubre - desembre 2018 | Bibliteca Marquès de Remisa
Dijous, 18 d'octubre de 2018
Teniu disponible la nova oferta d'activitats per aquest octubre - desembre que es faran a la Biblioteca
Marquès de Remisa de Sant Hipòlit, un espai per a tothom, on pots gaudir de la lectura, la cultura i
l'accés a la informació.

Inauguració de l'Skatepark de Sant Hipòlit
Dilluns, 15 d'octubre de 2018
Sant Hipòlit ja disposa d’un nou equipament molt esperat pels joves, i no tan joves, que ofereix als
aficionats a l’skateboard, l’scooter, el rolling i la BMX un espai on practicar aquests esports urbans: el
nou skatepark.

L’ECOESTACIÓ està de gira per Osona i arriba a Sant Hipòlit
Dimecres, 10 d'octubre de 2018
Dijous, 11 d’octubre, l’ECOESTACIÓ s’instal·la a la Pista de 9 a 14 hores.
Vine a resoldre dubtes, a preguntar i a jugar amb els jocs interactius sobre residus i obtindràs un obsequi!

Sant Hipòlit, rep el reconeixement de Vila Florida amb 3 Flors d’Honor
Dilluns, 8 d'octubre de 2018

El nostre municipi ha renovat les 3 Flors d’Honor per la conservació dels espais verds i per la millora de
l’espai urbà, reconeixement promogut per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC), i que reconeix els municipis que treballen per la transformació dels espais públics a través de
l’enjardinament i la millors dels espais verds.

Curs d’Informàtica & Internet per a persones inscrites al Servei Local
d’Ocupació (SLO)
Divendres, 5 d'octubre de 2018
El SLO del Voltreganès ofereix un curs gratuït d’Informàtica i Internet adreçat a persones inscrites en el
servei i amb coneixements bàsics en la matèria.

Escapada jov@ a PortAventura
Dijous, 4 d'octubre de 2018
Ei jove! Si tens entre 12 i 18 anys això t'interessa! L'àrea de Joventut de l'Ajuntament, juntament amb les
àrees de joventut dels municipis de la comarca d'Osona, organitzen una sortida a PortAventura pel
proper dia 27 d'octubre de 2018.

El programa PIDCES es posa en marxa amb el Taller de Drets i Deures
dels delegats i delegades estudiantils
Dijous, 4 d'octubre de 2018
Els PIDCES, Punts d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària, es va
desenvolupar al Voltreganès a través dels Serveis de Joventut des de fa més de 10 anys i es concreta a
l’institut amb la presència i l'atenció als joves a través del punt d'informació jove.

Visita de la Unitat Mòbil d'Atenció al Consumidor
Dijous, 4 d'octubre de 2018
Dijous, 11 d'octubre de 2018, la Unitat Mòbil d'Atenció al Consumidor visita Sant Hipòlit de Voltregà.

Inaugurada la plaça de l'U d'Octubre
Dilluns, 1 d'octubre de 2018
El Govern municipal i desenes de veïns i veïnes participen en la inauguració de la plaça de
l’U d’Octubre.

Comencen les inscripcions del 2n semestre dels cursos del programa
“Formació per a Empreses i Emprenedors”
Dilluns, 1 d'octubre de 2018
Les entitats de promoció econòmica de la comarca d’Osona i el Lluçanès i Creacció ja tenen a punt
l’oferta de cursos subvencionats de cara al segon semestre del programa “Formació per a Empreses i
Emprenedors”.
Una de les principals novetats d’enguany són les anomenades sessions bàsiques per al projecte
emprenedor.

Resultats del procés participatiu | Donem nom a la nova plaça del barri
del Mallol
Dimarts, 25 de setembre de 2018
El dia 21 de setembre va finalitzar el termini de votacions per donar nom a la nova plaça del
barri del Mallol.
Plaça de l'U d'Octubre és la proposta més votada.

Recompte de vots del procés participatiu per donar nom a la nova plaça
del barri del Mallol
Divendres, 21 de setembre de 2018
Amb aquest procés participatiu l’Ajuntament pretén assolir diversos objectius a nivell de poble, tals com
promoure la participació de tots vosaltres; aconseguir una major identificació dels veïns i veïnes amb la
vila i així augmentar la vostra implicació, i promocionar una sèrie de valors imprescindibles en
democràcia com la igualtat i la transparència en les votacions.

Cursos gratuïts per a majors de 60 anys
Dijous, 20 de setembre de 2018

Per aquest proper mes d’octubre, a la Llar, organitza cursos gratuïts per a majors de 60 anys.

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018
Dilluns, 17 de setembre de 2018
Us informem que l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) conjuntament amb el Departament de
Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüístics, elabora l’ Enquesta d’usos lingüístics
de la població 2018. Aquesta enquesta té coma objectiu conèixer els usos de les diverses llengües
presents en el territori català en els diferents espais de relació entre les persones. Es tracta d’una
estadística oficial inclosa en el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

Conferència inaugural curs 2018-2019 | Educar per la felicitat
Divendres, 14 de setembre de 2018
Inspirar, acompanyar i transformar conscientment a persones, empreses i organitzacions és l'ofici de
Daniel Gabarró.
El dijous 20 de setembre, a les 18 hores, a la sala de Plens de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà,
ens oferirà les eines i els recursos per educar els nostres fills i filles perquè siguin feliços.

PLA DE BARRIS | Barri del Mallol
Divendres, 14 de setembre de 2018
La urbanització dels carrers del barri del Mallol i la reforma i rehabilitació de la casa del Mallol són les
noves obres iniciades per a la reforma integral del barri.

Obres de millora dels equipaments municipals
Divendres, 14 de setembre de 2018
L'escola Abat Oliba, l'Ateneu i el camp de futbol renoven les seves intstal·lacions per donar una una
millor resposta als seus usuaris.

Els nous autònoms de municipis inferiors a 5.000 habitants pagaran la
tarifa plana durant 2 anys
Dijous, 13 de setembre de 2018

Els nous autònoms de municipis amb menys de 5.000 habitants podran beneficiar-se del pagament de la
tarifa plana de 50 euros durant 24 mesos.
Podran beneficiar-se de la tarifa plana els treballadors per compte propi que es donin d'alta inicial i no
hagin estat en situació d'alta en els dos últims anys.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària de 4 de setembre
de 2018
Divendres, 7 de setembre de 2018

NOTA INFORMATIVA: Obres d'urbanització dels carrers del Barri del
Mallol
Divendres, 7 de setembre de 2018
Informem que, a partir del 17 de setembre de 2018, es tancarà completament el trànsit de vehicles dels
carrers Hospital i Sants Màrtirs.

Espectacles, pirotècnia i molt més durant la Festa Major 2018
Dimarts, 4 de setembre de 2018
El Drac que Vol Tragar fa 10 anys! El 24 d’agost de 2008, a Sant Hipòlit va néixer el Drac que Vol tragar,
una llegenda teatralitzada i envoltada de pirotècnica en la qual participaven les diverses entitats del
municipi. Per celebrar l’efemèride, es va decidir canviar la ubicació habitual per la plaça de l’Església,
aquest nou espai permet que el fum de la pirotècnica marxi més de pressa.

FESTA MAJOR 2018 ATENCIÓ BUBBLE FOOTBALL!
Dissabte, 1 de setembre de 2018
La previsió de pluja porta el Bubble Football al pavelló Municipal

Nota de condol de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà per la pèrdua
de Dolors Aumatell
Divendres, 31 d'agost de 2018
L'Ajuntament vol expressar el seu condol a familiars, amics, veïns i veïnes del Voltreganès arran de la

pèrdua de Dolors Aumatell.

Guanyadors de la 3a edició del Concurs de Fotografia “Artot, el festival
en una imatge”
Dimecres, 29 d'agost de 2018
Ahir abans del concert de Les Nàiades de Manlleu es van enetregar els premis de la 3a edició del
Concurs de Fotografia “Artot, el festival en una imatge” organitzat per l'Associació Fotogràfica del
Voltreganès i l'Ajuntament.

Festa Major de Sant Hipòlit
Dilluns, 20 d'agost de 2018
Quan s’acosta la Festa Major a Sant Hipòlit tenim una barreja de sensacions, d’una banda sabem que
l’estiu s’acaba, i amb ell les vacances escolars i laborals de la majoria de veïns, ens comencem a
mentalitzar per tornar a les obligacions i, per l’altra banda, ens preparem per a uns dies intensos de festa
i de sortir pel poble a gaudir de les moltes i diverses activitats que cada any podem trobar en aquests
dies.

Homenatge a Pepita Codina, veïna de Sant Hipòlit
Dilluns, 20 d'agost de 2018
Després d’un any, Sant Hipòlit homenatja Pepita Codina, una de les setze víctimes de l’atemptat a la
Rambla de Barcelona.

Homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d’agost de 2017
Divendres, 10 d'agost de 2018
En record i afecte a la nostra veïna Pepita Codina, i suport a la seva família i amics.

Condol als familiars de Ramon Codina
Dijous, 9 d'agost de 2018
El més sincer condol als familiars i amics del nostre antic company Ramon Codina

Nous horaris d'urgències
Dimarts, 7 d'agost de 2018
A partir del dissabte dia 11 d'agost

Festa del Patró de Sant Hipòlit de Voltregà
Dilluns, 6 d'agost de 2018
El dia 13 d'agost tindrà lloc la festa del Patró de Sant Hipòlit de Voltregà.

El Club de la Feina se'n va de vacances!
Dijous, 26 de juliol de 2018
Avui dijous és l'últim dia que el Club de la Feina és obert abans de vacances.

La fantasia de Mumusic Circus il·lumina Sant Hipòlit per tancar l'Artot
2018
Dijous, 26 de juliol de 2018
El dimarts l'espectacle de circ Flou Papagayo va captivar els vilatans i les vilatanes que es van acostar a
la Pista per gaudir de l'escenografia minimalista de Mumusic Circus. Tot plegat, una metàfora sobre la
capacitat humana de crear idees absurdes i discursos contradictoris.

Manu Guix confirma l’èxit de l’Artot
Dilluns, 23 de juliol de 2018
Aquest dijous passat un miler de persones van omplir el parc del Torrent de Mitjavila per gaudir de
l’actuació de Manu Guix.

S'invetiga el vessament a l'antiga Diemen
Dilluns, 23 de juliol de 2018
Ahir els veïns i veïnes del carrer de Sant Antoni Maria Claret van alertar a les autoritats que des del

mateix dissabte sentien una pudor molt forta que procedia de l’interior de les antigues naus de Diemen.

L'Artot atrapa els somnis amb Marcel Lázara i Júlia Arrey
Dimecres, 18 de juliol de 2018
El passat dia 16 de juliol el teatre de Sant Hipòlit es va fer petit per acollir la música d'en Marcel Lázara i
la Júlia Arrey que donava el tret de sortida a la tercera setmana del festival.

La simbiosis d'Halldór Már amb la Creu de Sant Marc el millor dels elixirs
Divendres, 13 de juliol de 2018
A l’equador del festival ARTOT d’enguany, va tenir lloc a la Creu de Sant Marc un concert d’aquells que
deixa empremta.

Curs de català i de coneixement de la societat catalana
Dijous, 12 de juliol de 2018
Vols aprendre català? El Consell Comarcal d'Osona amb el suport dels Ajuntaments de les Masies i de
Sant Hipòlit de Voltregà organitzen un Curs de català i de coneixement de la societat catalana.
Aquest curs és gratuït i va adreçat a totes les persones nouvingudes del municipi, per tal que tinguin la
oportunitat d'aprendre a parlar la llengua catalana, tenir coneixements laborals bàsics i conèixer la
cultura i la societat catalana.

Explosió de bona música i joventut amb Balkan Paradise Orquestra
Dimecres, 11 de juliol de 2018
Ahir la Balkan Paradise Orquestra ens va oferir un concert màgic a l’amfiteatre del Pilar de Sant Hipòlit.
Energia, bones vibracions i joventut va ser el fil conductor al llarg de tot el concert que va engrescar i fer
vibrar de valent el públic assistent, fent -lo aixecar i ballar al bell mig de l’amfiteatre.

S'entreguen els premis de la Campanya de Comerç "Barris antics, molt
per descobrir, molt per oferir"
Dimecres, 11 de juliol de 2018
El dia 9 de juliol al vespre es va fer entrega dels premis de la campanya de comerç "Barris antics, molt

per descobrir, molt per oferir". L'entrega de premis es va fer a l'Ajuntament de Sant Hipòlit, on l'Alcalde,
Hipòlit Serra, va donar l'enhorabona a totes les guanyadors pels premis i els va agrair la seva confiança
amb el comerç local del municipi posant en valor el comerç de proximitat.

Obres d'urbanització dels carrers del Barri del Mallol
Dimarts, 10 de juliol de 2018
Us informem que properament començaran les obres d’urbanització dels carrers del barri del Mallol. La
data d’inici serà el dia 16 de juliol de 2018 i la data de prevista de finalització el 31 de desembre de
2018.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària de 3 de juliol de
2018
Divendres, 6 de juliol de 2018

Tens més de 30 anys? Comencen els monogràfics d'ocupació!
Dijous, 5 de juliol de 2018
Des des del Servei Local d'Ocupació del Voltreganès s'inicien els monogràfics relacionats amb
l'ocupació per a persones majors de 30 anys.

Ei Jove! Comencem amb els monogràfics d'ocupació!
Dijous, 5 de juliol de 2018
Des des del Servei Local d'Ocupació del Voltreganès i dins el programa KURRA'T EL CURRO! s'inicien
els monogràfics relacionats amb l'ocupació.

L'Escola El Despujol rep el 1r premi Bibli(r)evolució
Dijous, 5 de juliol de 2018
La Fundació Jaume Bofill premia els projectes de biblioteca escolar que aporten solucions per la
innovació i la cohesió educatives.

Concurs de fotografia ARTOT 18 | El Festival en una sola imatge
Diumenge, 1 de juliol de 2018
Durant l'ARTOT 2018 hi haurà el concurs de fotografia coorganitzat entre l'Ajuntament i l'Associació
Fotogràfica del Voltreganès.

Sortida a Water World
Dimecres, 27 de juny de 2018
Els Ajuntaments de Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà organitzen pel proper dia 13 de juliol, una
sortida al parc aquàtic Water World de Lloret de Mar.

Contenidor de taps solidaris
Dimecres, 27 de juny de 2018
El regidor de Medi Ambient, Josep Raurell, ha dissenyat un contenidor de taps per la solidaritat, situat
davant La Catòlica, per a contribuir a causes solidàries i, alhora, fomentant el reciclatge.

Resum d'acords adoptats en sessió plenària extraordinària de 28 de
maig de 2018
Divendres, 1 de juny de 2018

Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària de 8 de maig de
2018
Divendres, 11 de maig de 2018

Resum d'acords adoptats en sessió plenària extraordinària de 21 de
març de 2018
Divendres, 23 de març de 2018

Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària de 6 de març de
2018
Divendres, 9 de març de 2018

Resum d'acords adoptats en sessió plenària ordinària de 9 de gener de
2018
Dijous, 11 de gener de 2018

El Ple aprova el pressupost per l’exercici 2018, la plantilla de personal
pel 2018 i s’adhereix al manifest SOMESCOLA.CAT
Dimecres, 20 de desembre de 2017
El passat 19 de desembre el Ple Municipal va aprovar el pressupost per a l’any 2018 per import de
4.518.171 euros amb el vot afirmatiu del govern i l'abstenció de l'oposició.

El Ple canvia les seves sessions i es designen els membres de les Meses
Electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya, del 21 de
desembre de 2017
Dijous, 23 de novembre de 2017
El Ple extraordinari d’aquest 22 de novembre de 2017 es va acordar que les sessions ordinàries del Ple
municipal se celebraran cada dos mesos, coincidint amb els mesos de gener, març, maig, juliol,
setembre i novembre, a les 20 hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

El Ple de 8 de novembre de 2017, debat la moció de censura contra
l’actual alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà, Xavier Vilamala Bastarras
Dijous, 9 de novembre de 2017
El Ple extraordinari, d’aquest passat 8 de novembre de 2017, va censurar, el que havia sigut, l’Alcalde
de Sant Hipòlit de Voltregà, senyor Xavier Vilamala Bastarras, per discrepàncies polítiques amb els
regidors.

Discrepàncies entre les mocions presentades pel Grup Municipal PSCCP i SOM VOLTREGÀ-AM
Dimarts, 17 d'octubre de 2017
El passat 16 d’octubre de 2017, es va celebrar ple extraordinària en el què hi va haver desacords entre
les diferents mocions presentades pels grups municipals.

El Ple aprova l’inici de l’expedient per l’adjudicació del bar ubicat a la
Llar de Jubilats
Dimecres, 13 de setembre de 2017
És la segona vegada que es presenta el plec de clàusules per l’adjudicació del bar ubicat a la Llar del
Jubilat. Per part del PDeCAT, que ha introduït millores al plec de clàusules, com ara que no es cobraran
les taxes, pensen que seran beneficioses per no haver de declarar desert el concurs altra vegada. En
aquest sentit, la proposta és aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

El Ple s’inicia mostrant el seu rebuig als atemptats terroristes perpetrats
a Catalunya
Dimarts, 22 d'agost de 2017
El passat dijous, Barcelona i Cambrils van patir atemptats terroristes que han provocat, fins ara, la mort
de 15 persones i desenes de ferits. Uns atacs bàrbars, similars als que s’han produït a altres ciutats
d’arreu del món per part dels enemics de la pau i la democràcia.

S’inicien els tràmits de l’expedient de contractació i licitació del barrestaurant ubicat a la Catòlica
Dimarts, 4 de juliol de 2017
Tots els grups municipals donen suport a la convocatòria de licitació de la concessió del bar-restaurant
situat a la Catòlica, fet que afavorirà l’activitat econòmica i riquesa del municipi.

Sortida al teatre: Los Morancos "Antónimos"
Divendres, 6 de novembre de 2015
11 de desembre de 2015

"Fem esport per en Lian"
Dilluns, 15 de juny de 2015

PROGRAMACIÓ de les CÀPSULES FORMATIVES per aquest estiu 2015

Divendres, 12 de juny de 2015
Consulteu les propostes, horaris i espais

Diumenge, tarda de ball a Sant Hipòlit de Voltregà
Divendres, 12 de juny de 2015

Tancades les inscripcions als casals d'estiu, esportiu i fantasia
Dijous, 11 de juny de 2015

Obertes les inscripcions de l'Escola Municipal de Música de Sant Hipòlit
de Voltregà pel proper curs 2015-2016
Dimecres, 10 de juny de 2015

Cinefòrum a la Llar del Jubilat de Sant Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 9 de juny de 2015
Cinema i debat per afavorir el benestar de les persones grans, fer prevenció per la salut, impulsar la
participació i el voluntariat i posar una especial atenció a les situacions de vulnerabilitat.

L'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà participa a l'exposició
virtual "Factures amb estil" que presenta La Diputació de Barcelona dins
del seu programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals per
celebrar el Dia Internacional dels Arxiu
Dimarts, 9 de juny de 2015

L'alcalde Xavier Vilamala visita els nens i nenes d'Infantil de l'Escola
Mare de Déu de La Gleva
Dimarts, 9 de juny de 2015

Xerrada "Les entitats financeres i els seus productes"
Dimarts, 9 de juny de 2015

Aquest dijous, Oficina mòbil del Consumidor al Voltreganès
Dilluns, 8 de juny de 2015

Cloenda caminades saludables
Dilluns, 8 de juny de 2015

Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions
davant de la previsió de tempestes a partir d'aquesta tarda
Dilluns, 8 de juny de 2015
La previsió preveu que els xàfecs intensos començaran aquesta tarda i afectaran sobre tot les
comarques del Berguedà, Solsonès, Ripollès i Osona

Càpsules formatives per aquest estiu 2015
Dilluns, 8 de juny de 2015

La tarda de ball estrena temporada d'estiu
Divendres, 5 de juny de 2015

Es presenta la cinquena campanya de promoció del comerç en barris
antics, amb més de 1.700 botigues de 30 municipis
Dijous, 4 de juny de 2015
Sant Hipòlit, un dels trenta municipis de tot Catalunya que promociona el comerç al barri amb aquesta
campanya

Sant Hipòlit de Voltregà celebra el 66è Homenatge a la Vellesa
Dijous, 4 de juny de 2015

L'Ajuntament publica convocatòria per la gestió d'un servei de bar a
l'arcada del pont del Torrent de Mitjavila

Dimarts, 2 de juny de 2015

Alumnes de l'Institut del Voltreganès fan activitats amb els avis de la
Residència
Dimarts, 2 de juny de 2015

Comprar a Sant Hipòlit de Voltregà durant el mes de juny té premi
Divendres, 29 de maig de 2015
Dilluns dia 1 de juny es dóna el tret de sortida a la cinquena campanya: Barris antics molt per descobrir
molt per oferir. De l’1 al 30 de juny comprar a Sant Hipòlit tindrà premi!

Taller Amics Lectors a la Llar del Jubilat de Sant Hipòlit de Voltregà
Divendres, 29 de maig de 2015
Des del passat mes d’abril es porta a terme el taller de tertúlia literària a la Llar del Jubilat de Sant Hipòlit
de Voltregà, cada dimarts de 10.30h a 12h, una activitat molt ben rebuda i amb continuïtat de cara al
setembre.

L'escola Abat Oliba participa en la campanya d'Unió de Pagesos
"Disfruita-la", una campanya de tastos de fruita dolça
Divendres, 29 de maig de 2015

(ANUL·LAT) Torneig de futbol 7 al camp de futbol de Sant Hipòlit de
Voltregà
Divendres, 29 de maig de 2015
(ANUL·LAT)

Activa't amb nosaltres- caminada saludable
Divendres, 29 de maig de 2015

El proper diumenge, dia 31 de maig, Homenatge a la Vellesa a Sant

Hipòlit de Voltregà
Dimecres, 27 de maig de 2015
Sota el padrinatge d'honor del distingit matrimoni Gabriel Salvans Ferrer i M.Carme Casas Muntades

Llistat dels candidats a monitor/a als Casal d'estiu 2015
Dilluns, 25 de maig de 2015

Comencen les obres al Pont vell del Torrent de Mitjavila i es talla al
trànsit el Carrer Domènec Serrabou
Dilluns, 25 de maig de 2015

Resultats eleccions municipals 2015
Dilluns, 25 de maig de 2015
Resultats eleccions locals a Sant Hipòlit de Voltregà: PSC-CP (4), CiU (4), SV-AM (3)

Taller de Salut "Despertar amb un somriure" a la Llar del Jubilat
Dilluns, 25 de maig de 2015
La setmana vinent comença el Taller de Salut “Despertar amb un somriure” a la Llar del Jubilat. Places
limitades. Informació i inscripcions als Ajuntaments de Sant Hipòlit i Les Masies de Voltregà.

Diumenge, tarda de ball a Sant Hipòlit de Voltregà
Divendres, 22 de maig de 2015
amb Charly Music

Nota informativa
Dijous, 21 de maig de 2015

Ajudes per al pagament del lloguer. Any 2015
Dijous, 21 de maig de 2015

Xerrada dels Mossos d'Esquadra
Dimecres, 20 de maig de 2015

Torneig de futbol Benjamí al Voltreganès 2015
Dimecres, 20 de maig de 2015

Cicle de xerrades per a la gent gran
Dimarts, 19 de maig de 2015

Últims dies d'inscripcions pel curs de pilates
Dilluns, 18 de maig de 2015

5ª cursa per Muntanya del Voltreganès - Terra de voltors
Dilluns, 18 de maig de 2015

Sortida a Girona "Temps de flors"
Dilluns, 18 de maig de 2015

Dilluns comença el termini d'inscripcions pel Casal d'Estiu del
Voltreganès 2015
Divendres, 15 de maig de 2015

Diumenge, tarda de ball a Sant Hipòlit de Voltregà
Dijous, 14 de maig de 2015
amb Enric

Finalitza el curs de cuina a la Llar del Jubilat
Dijous, 14 de maig de 2015

Activitats esportives durant els mesos de maig i juny
Dimarts, 12 de maig de 2015

L'ajuntament de Sant Hipòlit i Recollida de Residus d'Osona feliciten els
veïns i veïnes per la recollida selectiva
Dimarts, 12 de maig de 2015

VIII Trobada de Puntaires a Sant Hipòlit de Voltregà
Dilluns, 11 de maig de 2015

Festa Escola Bressol Mare Teresa
Dilluns, 11 de maig de 2015

Aquest proper 17 de maig varietat d'activitats esportives
Dilluns, 11 de maig de 2015

Escalfa motors la campanya de comerç als barris 2015
Dilluns, 11 de maig de 2015
La cinquena campanya “Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir” durarà tot el mes de juny i es
presentarà al Palau Robert de Barcelona el dia 3 de juny de 2015 a les 12h

Aquest diumenge, VIII Trobada de Puntaires a Sant Hipòlit de Voltregà
Divendres, 8 de maig de 2015

Tarda de ball a Sant Hipòlit de Voltregà
Divendres, 8 de maig de 2015

Torneig d'escacs a l'escola Mare de Déu de La Gleva
Divendres, 8 de maig de 2015

El proper dia 11 de maig s'inicen les obres de la xarxa de portada
d'aigües al Voltreganès
Dimarts, 5 de maig de 2015

Taller de relaxació a l'Institut del Voltreganès
Dimarts, 5 de maig de 2015

Obertura del programa de Turisme de l'Imserso 2015-2016
Dimarts, 5 de maig de 2015

Oferta de treball de monitors amb caràcter temporal als Casals d'estiu,
Esportiu i de Fantasia 2015 del Voltreganès
Dimarts, 5 de maig de 2015

Últimes places del taller d'automaquillatge
Dimarts, 5 de maig de 2015

Últimes places a la sortida a Girona. Temps de flors
Dimarts, 5 de maig de 2015

Finalitza el curs de cuina a La Caseta
Dimarts, 5 de maig de 2015

Diumenge 17 de maig, 5a Cursa de Muntanya del Voltreganès
Dilluns, 4 de maig de 2015
I aquest any, curses infantils a partir de les 10h

La colla Gegantera i Grallera "Sac i Ganxo" estrena vestuari a la primera
sortida de la temporada
Dilluns, 4 de maig de 2015

Cloenda del cicle de passejades curs 2014-2015
Dilluns, 4 de maig de 2015

Tarda de ball a Sant Hipòlit de Voltregà
Divendres, 1 de maig de 2015

Acte solidari: ENS LIEM PER EN LIAN
Dijous, 30 d'abril de 2015

Curs de cuina d'estiu a La Caseta
Dijous, 30 d'abril de 2015

Xerrada "No tinc temps per educar el meu fill"
Dijous, 30 d'abril de 2015

Comença el Curs de cuina d'estiu a la Llar del Jubilat
Dijous, 30 d'abril de 2015

L'espai El Ganxo, en marxa!
Dilluns, 27 d'abril de 2015

Èxit de participació a l'arrossada popular
Dilluns, 27 d'abril de 2015

S'entreguen els premis del Concurs de Narració de Contes Radiofònics

Divendres, 24 d'abril de 2015

Bona acollida de la campanya de Sant Jordi de l'Associació de
Comerciants del Voltreganès
Divendres, 24 d'abril de 2015

Les escoles del Voltreganès, obren les portes per Sant Jordi
Divendres, 24 d'abril de 2015

La faceta més còmica de Txèkhov ocupa el teatre de Sant Hipòlit per
Sant Jordi
Dijous, 23 d'abril de 2015
El Grup de Teatre de Sant Hipòlit presenta “Txèkhov: Bromes i facècies”, quatre obres curtes de l'autor
universal.

Diumenge tarda de ball a Sant Hipòlit de Voltregà. Diada de la Rosa
Dijous, 23 d'abril de 2015

Sortida a Girona. Temps de flors.
Dijous, 23 d'abril de 2015

El dia 23 d'abril es farà l'entrega de premis del Concurs de Narració de
Contes Infantils
Dimecres, 22 d'abril de 2015
Retransmesa per Ràdio Voltregà, en directe des de la Biblioteca municipal

Xerrada del Grup Obert Les Branques
Dimecres, 22 d'abril de 2015

Minuts de silenci, a l'Institut del Voltreganès, per la mort d'un professor

en un institut de Barcelona
Dimarts, 21 d'abril de 2015

Saps actuar com cal? monogràfic de primers auxilis
Dimarts, 21 d'abril de 2015

Xerrada per a pares
Dimarts, 21 d'abril de 2015
No tinc temps per educar el meu fill

Els Chapertons al Teatre de Sant Hipòlit
Dilluns, 20 d'abril de 2015

Tarda de ball al pavelló municipal de Sant Hipòlit de Voltregà
Diumenge, 19 d'abril de 2015

Aquest diumenge al Teatre de Sant Hipòlit, espectacle familiar Volta de
Roda, de la companyia Els Chapertons
Divendres, 17 d'abril de 2015
Diumenge dia 19 a les 12h a la Sala Petita d'Osona

Campanya de Sant Jordi de l'Associació de Comerciants del Voltreganès
Dijous, 16 d'abril de 2015

Mercat del trasto
Dijous, 16 d'abril de 2015

Comença el Taller de Salut "Exercita la ment"

Dijous, 16 d'abril de 2015

Sessió formativa de reflexió: La motivació i actitud aspectes clau per
millorar el meu negoci
Dimecres, 15 d'abril de 2015

Comencen els cursos de l'1 2 3 acció
Dimecres, 15 d'abril de 2015

Èxit de la jornada de portes obertes a la Residència i Centre de Dia
"Fundació Gallifa"
Dimarts, 14 d'abril de 2015

Sant Jordi 2015
Dimarts, 14 d'abril de 2015

Cicle "Contes per després de sopar"
Dilluns, 13 d'abril de 2015

Nova pàgina web de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Dilluns, 13 d'abril de 2015
L'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà estrena nova pàgina web institucional, un instrument
d'informació, gestió i atenció a la ciutadania amb noves funcionalitats i disseny renovat.

Demà dissabte, Jornada de portes obertes a la Residència i Centre de
Dia "Fundació Gallifa"
Divendres, 10 d'abril de 2015
Dia 11 d’abril de 10h a 12h i de 16h a 18h

Nova programació d'activitats per a gent gran
Divendres, 10 d'abril de 2015

Segona sortida per veure l'obra "2 caras duras en crisi" al teatre Borràs
Divendres, 10 d'abril de 2015

Què més puc fer per a millorar el meu negoci? Últims dies
d'inscripcions!!
Dijous, 9 d'abril de 2015
Analitzar quin és el meu client objectiu i què busca. Quin és l’objectiu del meu negoci. La importància de
la comunicació verbal i no verbal en el comerç. Treballar què puc fer per a millorar el meu negoci a
través de la iniciativa, la pro activitat i l’actitud motivadora per a assolir els objectius plantejats.

El cicle de passejades arriba al Voltreganès
Dijous, 9 d'abril de 2015

Sortida al teatre per anar a veure Mar i Cel
Dimecres, 8 d'abril de 2015

Es posposa la data d'inici de les obres al Pont vell del Torrent de
Mitjavila
Dimecres, 1 d'abril de 2015

El Diputat al Congrés dels Diputats visita Les Masies de Voltregà i Sant
Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 31 de març de 2015

Roda de premsa
Dilluns, 30 de març de 2015

El Diputat al Congrés el Sr. Joan Rangel i el diputat al parlament de Catalunya el Sr. Sergi Vilamala
seran demà a Sant Hipòlit de Voltregà amb l'Alcalde el Sr. Xavier Vilamala.

Curs d'habilitats parentals: Juntes podem aprendre més Accions
Dilluns, 30 de març de 2015

Homenatge als represaliats pel franquisme al Voltreganès
Dilluns, 30 de març de 2015

Sant Hipòlit culmina l'ampliació de la residència i el centre de dia
Divendres, 27 de març de 2015
Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà van inaugurar l’ampliació i la reforma de la residència de la gent
gran i centre de dia Fundació Gallifa.

1,2,3 Acció. Nova programació de cursos per a joves i adults
Dilluns, 16 de març de 2015

