ZONA
ESPORTIVA:


SANT
JULIÀ
DE
VILATORTA
—
Regidoria d’esports.

Sant Julià de Vilatorta és un municipi que sempre ha promogut l’esport
de qualitat. L’última setmana d’agost i des de fa 28 anys se celebra un
dels torneigs de bàsquet més importants d’Europa, que amb els anys s’ha
consolidat com la gran festa d’estiu del bàsquet català, amb més de 600
partits de bàsquet i més de 200 equips participants de totes les categories
provinents de Catalunya, de l’Estat espanyol i de la resta d’Europa.
I des que Sant Julià de Vilatorta disposa del nou pavelló esportiu municipal durant el torneig es juguen partits amb equips de l’ACB: Regal F.C.
Barcelona, Fiatc Joventut, Assignia Manresa, CAI Saragossa, Caja Bilbao,
Menorca Bàsquet, i des de fa anys també han vingut al nostre poble dues
universitats americanes.
I en aquest marc, us presentem i volem oferir un fantàstic pavelló esportiu
municipal, per gaudir d’estades esportives, activitats puntuals d’esports o
estades, per a activitats d’empresa o de formació, on es poden combinar
perfectament les sessions de treball amb la pràctica esportiva.
Mireu-vos detingudament aquesta presentació per si aquest equipament
pot satisfer alguna de les vostres necessitats. I des d’aquestes ratlles us
volem ja donar la benvinguda al nostre poble.
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PAVELLÓ MUNICIPAL
> C l i c a p e r ve u re l a u b i c a c i ó G o o g l e M a p s

El pavelló municipal de Sant Julià de Vilatorta és una obra moderna. Disposa d’unes immillorables instal·lacions per a la pràctica esportiva i per al
lleure de grans i petits. Els equipaments que ofereix són: una pista poliesportiva, un gimnàs, sales de reunions i conferències, vestidors i servei de
bar restaurant, entre d’altres.

// A dalt, vista exterior del pavelló
municipal. A sota, mostra d’algunes
instal·lacions, modernes i ideals per
a la pràctica de l’esport i el lleure.
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PISTA POLIESPORTIVA
El pavelló també disposa d’una pista poliesportiva de primeríssima qualitat que
permet la pràctica de diversos esports. La pista està equipada amb un dels millors parquets flotants amb esmorteïdor de goma. A més, té una graderia que permet l’assistència de 300 persones assegudes a qualsevol esdeveniment esportiu.

// Interior del pavelló: la pista
poliesportiva de parquet permet
la pràctica de diversos esports.
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GIMNÀS

El pavelló municipal de Sant
Julià de Vilatorta té un modern gimnàs equipat amb maquinària de primera qualitat i
d’última generació. Està distribuït en tres espais: una sala de
màquines, una sala d’aeròbic
en bicicleta (spinning) i una
sala polivalent on s’organitzen
classes de tot tipus. A més,
ofereix vestidors i dutxes per
a tots els seus usuaris.

// A dalt, sala polivalent. A continuació, sala d’spinning equipada amb
diversos models de bicicleta estàtica. A baix, la sala de màquines, que
es mostra des de diferents punts de
vista, està equipada amb material i
maquinària òptima per a l’entrenament funcional.
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SALA DE CONFERÈNCIES
I SALA DE REUNIONS

// A dalt, sala de reunions. A l’esquerra,
sala de conferències amb capacitat per
a 200 persones.

El pavelló disposa de diverses sales de reunions, així com també d’una sala de conferències
amb capacitat per a 200 persones. La sala està
completament equipada amb les més noves tecnologies audiovisuals.
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BAR RESTAURANT

Hi trobem també el servei de
bar restaurant, el qual disposa
de zona de barra i zona de taules, amb unes vistes privilegiades. El bar està equipat amb
televisors i projector.

// A dalt, exterior del bar restaurant.
Al mig i a baix, imatges de l’interior,
amb barra, taules i projector. Vistes
al camp de futbol.
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SERVEIS I EQUIPAMENTS

El pavelló municipal té un aparcament exclusiu, així com també un entorn equipat amb
un banc d’exercicis per a la gent gran, taules
de ping-pong, pistes de petanca i un camp de
futbol-voleibol platja. Per altra banda, totes les
instal·lacions han estat dissenyades per facilitar
l’accés de les persones amb mobilitat reduïda.

// A dalt, circuit d’activitat física per
a la gent gran. A sota, elevador per
a minusvàlids.
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// Camp de futbol-voleibol platja
situat al costat del pavelló.
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// A dalt, camps de petanca. A
sota, situades just al costat del
pavelló, taules de ping-pong.

CAMP DE FUTBOL

// Camp de futbol municipal,
situat al costat del pavelló.

Just al costat del pavelló, hi trobem el camp de futbol municipal. Es tracta d’un camp de gespa artificial de darrera generació,
equipat amb un sistema de reg automàtic. El camp permet disputar-hi partits de futbol 11, així com també dos partits de futbol
7 simultanis, ja que disposa de porteries plegables a les bandes.
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FITXA TÈCNICA
La zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta està situada en un entorn privilegiat, a peu de les Guilleries,
cosa que permet la combinació de la pràctica esportiva en recinte tancat amb les activitats exteriors en
contacte amb la natura.

> C l i c a p e r ve u re l a u b i c a c i ó G o o g l e M a p s

PAVELLÓ ESPORTIU
— 3.148,73 m2 —

Equipaments interiors
Pista poliesportiva
Gimnàs
Vestidors (6)
Sala polivalent emmoquetada
Sales de reunions (2)
Sala de conferències
Bar restaurant
Capacitat per a 300 espectadors asseguts

Equipaments exteriors
Taules de ping-pong (2)
Pistes de petanca (3)
Camp de futbol - voleibol platja
Circuit d’activitat física per a gent gran

CAMP DE FUTBOL
— 5.922,43 m2 —

Gespa artificial d’última generació
Variable a 2 camps de futbol 7
Vestidors (4)

D I M E N S I O N S T OTA L S — 22.584,85 m2 —
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SANT JULIÀ DE VILATORTA
Sant Julià de Vilatorta, amb el seu nucli agregat de Vilalleons,
és un bonic poble de la comarca d’Osona, a tocar de les
Guilleries i de la capital de comarca, Vic. De fàcil accés venint
de Girona o Lleida per la C-25, o de Barcelona per la C-17.

dir. Barcelona

DISTÀNCIES DE REFERÈNCIA
— Ciutats principals —
Vic
Barcelona
Girona

5,8 km
77,8 km
67,3 km

És un poble tradicionalment acollidor, ja visitat a principis del
segle XX per tots aquells que volien prendre l’aigua de les
seves fonts. És en aquesta època que el patrimoni de Sant
Julià de Vilatorta s’enriquí per les obres de Miquel Pallàs i
quan els moviments noucentistes, modernistes i historicistes
van deixar-hi la seva petjada. Aquest és un dels principals
reclams turístics, juntament amb les Caramelles del Roser i
la Fira del Tupí.
L’altre és el seu entorn natural, fantàstics boscos i camins
infinits. Si una cosa no falta a Sant Julià de Vilatorta és el
ventall que se’ns obre per poder gaudir del senderisme: tindrem opcions per a tots nivells i condicions. La privilegiada situació del municipi, que forma part de l’Espai Natural
Guilleries-Savassona, ens permetrà descobrir paratges territorials especials: a peu, en bicicleta, a cavall o en cotxe, totes
les opcions hi tenen cabuda. Especialment coneguda és la
Caminada Popular de les Guilleries que se celebra cada any
el tercer diumenge de maig i que enguany arribarà a la seva
trentena edició.
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ALLOTJAMENTS PROPERS
La gastronomia vilatortina viu una època de dinamisme especialment intens, amb destacats
cuiners que promouen la gastronomia i els productes de proximitat a partir de la creació de
nous plats que ens apropen a la seva història i cultura tradicional. Sant Julià de Vilatorta pot
presumir de ser un destí de bon gust.
L’oferta d’allotjaments és variada i de qualitat. Disposem de 120 places d’allotjament repartides entre dos hotels de 4*, un de 3*, i tres cases rurals.

HOTELS

MAS ALBEREDA ****
— www.masalbereda.com —
Regentat per Nandu Jubany
A 1 minut caminant
Capacitat per a 40 persones
Disposa de restaurant
> Ubicació GoogleMaps

HOTEL TORRE MARTÍ ****
— www.hoteltorremarti.com —
Regentat per Roger Morral
A 10 minuts caminant
Capacitat per a 16 persones
Disposa de restaurant
> Ubicació GoogleMaps

CA LA MANYANA ***
— www.calamanyana.com —

Regentat per Mariona Isern
A 10 minuts caminant
Capacitat per a 30 persones
Disposa de restaurant
> Ubicació GoogleMaps
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CASES RURALS

MAS EL PUIG

Regentat per Marta Cornellas
A 10 minuts caminant
Capacitat per a 14-16 persones
No disposa de restaurant
> Ubicació GoogleMaps

EL MAS DE VILALLEONS
— www.elmasdevilalleons.com —

Regentat per Mercè Pampliega
A 13 minuts amb cotxe
Capacitat per a 16 persones
No disposa de restaurant
> Ubicació GoogleMaps

EL BOSC DEL QUER
— www.elboscdelquer.com —

Regentat per Ignasi Vilà
A 9 minuts amb cotxe
Capacitat per a 8 persones
No disposa de restaurant
> Ubicació GoogleMaps

CENTRES MÈDICS PROPERS
S A N T J U L I À D E V I L AT O R TA

CENTRE D ’ATENCIÓ PRIMÀRIA
c/ Verge de Montserrat, 18
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. (0034) 93 812 22 33
sjvseb@osona.scs.es

> Ubicació GoogleMaps

VIC

HOSPITAL GENERAL DE VIC
c/ Francesc Pla “El Vigatà”, 1
08500 Vic
Tel. (0034) 93 702 77 77 / (0034) 93 889 11 11
Urgències (0034) 93 889 11 99
chv@chv.cat

> www.hgv.cat
> Ubicació GoogleMaps

CLÍNICA DE VIC
Ronda Francesc Camprodon, 4
08500 Vic
Tel. (0034) 93 881 65 00
Urgències (0034) 93 881 31 31 / 902 48 22 11
clinicadevic@chv.cat

> www.hgv.cat
> Ubicació GoogleMaps

MANLLEU

HOSPITAL SANT JAUME
Carretera d’Olot, 7
08560 Manlleu
Tel. (0034) 93 850 65 65
uau@chv.cat

> www.hospit almanlleu.com
> Ubicació GoogleMaps
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AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA
— www.santjuliavilatort a.org —

Regidor d’esports: Josep Company
Plaça Marquès de la Quadra, 1
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. (0034) 93 812 21 79
Fax (0034) 93 812 20 63
companysj@diba.cat

