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GODAYOL SUBIRANA, ROSER

De: Infovilatorta@infovilatorta.cat
Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2020 17:00
Para: GODAYOL SUBIRANA, ROSER
Asunto: Sant Julià de Vilatorta i Viallleons, des de casa, junts per guanyar el SARS-CoV-2

Dijous, 19 de març de 2020  

 

 

El comerç de Sant Julià de Vilatorta, bàsic per lluitar 
contra el SARS-CoV-2  

Notícies - Dijous, 19 de març de 2020  

 

Aquests dies hem descobert la importància de les botigues al nostre poble. 

Recordeu que només es pot sortir de casa per anar a comprar aliments, 

anar a la farmàcia, treure diners, anar a treballar i tornar a casa, per atendre 

menors d’edat i gent gran i altres persones vulnerables. Quins serveis 

bàsics d'alimentació tenim oberts al nostre poble durant la fase 

d’emergència pel coronavirus SARS-CoV-2? Consulteu-los! 

Més informació  

No aneu al metge: truqueu al Consultori Local  

Notícies - Dijous, 19 de març de 2020  
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Demanem a la ciutadania de no anar al metge si no és absolutament 

imprescindible. Els professionals sanitaris de la nostra Àrea Bàsica de 

Salut (ABS) us atendran per telèfon i, si cal, es desplaçaran al vostre 

domicili. Estan a la vostra disposició al telèfon del Consultori Local (Arca 

de Noè) 93 812 22 33 (horari habitual) o al CAP de Sant Eugènia de Berga 

93 885 45 56 (de dilluns a divendres de 8 a 20 h i dissabtes de 8 a 15 

h). Per urgències: a partir del 19 de març, les urgències de nit, cap de 

setmana i festius, es centralitzen al CAP Osona (Plaça divina pastora, 6, 

Vic), t. 93 889 02 22 (dia) 061 (de nit, durant el dia està col·lapsat). Si us 

plau: no aneu a l’Hospital si no és una urgència greu. 

Més informació  

INFOVILATORTA app: informació local important 
sobre l'epidèmia COVID-19  

Notícies - Dijous, 19 de març de 2020  

 

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha accelerat una via per fer arribar 

notificacions d'emergència a tota la població. Descarrega't la nova 

aplicació mòbil (app) "INFOVILATORTA" i rep notificacions 

d'emergència i informació local important sobre l'epidèmia causada pel 

SARS-CoV-2 (en període de proves). 

Més informació  
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SARS-CoV-2: app’s per estar ben informat  

Notícies - Dijous, 19 de març de 2020  

 

Per culpa del coronavirus SARS-CoV-2 la Generalitat de Catalunya 

demana a tota la població que es mantingui en confinament domiciliari. Us 

recomanem tres aplicacions (app) per a mòbils que us ajudaran a resoldre 

dubtes i us mantindran informats sense haver de sortir de casa. 

Més informació  

Què puc fer i què no puc fer durant el confinament 
domiciliari?  

Notícies - Dijous, 19 de març de 2020  

 

En aquest qüestionari podeu trobar les preguntes més freqüents que es 

poden fer els ciutadans sobre les restriccions d'activitats pel SARS-CoV-2 

a Catalunya. 

Més informació  

El servei de Correos ha quedat interromput a Sant 
Julià de Vilatorta  

Notícies - Dijous, 19 de març de 2020  



4

 

Segons ha comunicat Correos a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, el 

servei de Correos ha quedat interromput a conseqüència del confinament 

del personal del servei que depèn de la carteria de Vic. Es desconeix quan 

es podrà reprendre. 

Més informació  

Es cancel·la l’Aplec Caramellaire d’aquest any  

Notícies - Dijous, 19 de març de 2020  

 

Arran de la situació d’alarma creada pel coronavirus SARS-CoV-2 la 

Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures per reduir l'activitat 

i evitar les concentracions de persones per prevenir contagis. Seguint 

aquestes indicacions l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha activat el 

Pla de protecció civil municipal d’acord amb el Pla de protecció civil de 

Catalunya –PROCICAT–. 

Més informació  

Donació de joguines per a una família nouvinguda  

Notícies - Dimecres, 18 de març de 2020  



5

 

Una família nouvinguda i amb pocs recursos econòmics que té dos fills 

menors d'edat, necessita alguna joguina per ajudar a passar millor el 

confinament amb els seus fills. Els nens tenen entre 8 i 10 anys. Demanem 

doncs que si alguna persona disposa de joguines en bon estat i en vol fer la 

donació, que les faci arribar a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per 

tal de poder-les entregar a la família. És important la desinfecció prèvia 

abans d'entregar les joguines a l'Ajuntament. Entregar-les dins d’una 

bossa. 

Més informació  

"La meva salut": fes gestions des de casa amb el 
sistema sanitari  

Notícies - Dimecres, 18 de març de 2020  

 

Arran de la situació excepcional que s’està produint amb el nou 

coronavirus-SARS-CoV-2, la Generalitat de Catalunya vol estalviar a les 

famílies haver-se de desplaçar per anar al metge. Per això ara us podeu 

donar d'alta a "La meva salut", un lloc web on podeu consultar la vostra 

recepta electrònica, els resultats de l'última anàlisi o les proves que us van 

fer a l'hospital. Truqueu al telèfon 900 053 723 per donar-vos-hi d'alta. 

Més informació  
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Restriccions de transport públic a causa de l’estat 
d’alarma per la COVID-19  

Notícies - Dimarts, 17 de març de 2020  

 

El transport públic també es veu afectat per les mesures adoptades per 

prevenir l'expansió del coronavirus. El nivell d'ocupació dels autobusos no 

podrà superar un terç de la capacitat màxima. Això es fa perquè es 

pugui mantenir una distància superior a un metre entre els viatgers. En el 

document adjunt podeu consultar els horaris del bus Comasòlivas. 

Més informació  

Cinc consells per a un confinament saludable  

Notícies - Dimarts, 17 de març de 2020  

 

El fet de romandre a casa durant un llarg període de temps pot alterar els 

hàbits de vida i crear cert malestar psicològic. Seguir alguns consells us 

pot ajudar a fer l’estada més agradable. Consulteu els consells en el 

document adjunt. 

Més informació  

Mesures especials en la recollida porta a porta a causa 
del coronavirus  

Notícies - Dilluns, 16 de març de 2020  
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El servei de recollida de residus és un servei essencial i per tal de poder 

garantir el seu correcte desenvolupament està prenent mesures per 

prevenir el contagi i la seguretat laboral dels seus treballadors i 

recomacions pels usuaris per la recollida de residus domiciliaris. Més 

informació en el document adjunt. 

Més informació  

Horaris de la farmàcia a Sant Julià de Vilatorta  

Notícies - Dilluns, 16 de març de 2020  

 

La  Farmàcia de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons manté l’horari habitual 

de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16.30 a 20.30h i dissabte de 9 a 14h. 

A més ofereix servei a domicili per a les persones grans o col·lectius de 

risc. També posen a disposició un tel. d’URGÈNCIES 24h: 621215685 

Més informació  

Zona blava a Sant Julià de Vilatorta  

Notícies - Dilluns, 16 de març de 2020  
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L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta mantindrà la zona blava com fins 

ara, per afavorir la rotació de vehicles que vagin a comprar. S'aconsella als 

veïns i veïnes que durant el període de confinament és millor que portin 

els cotxes aparcaments 24 hores. 

Més informació  

Suma't a la plataforma de voluntaris per donar suport 
als més vulnerables  

Notícies - Dilluns, 16 de març de 2020  

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat a disposició 

de les administracions públiques i entitats socials la plataforma 

Connecta’t al voluntariat, amb l’objectiu de donar suport a persones 

vulnerables durant l’emergència sanitària actual. 

Més informació  

Les mesures de Salut per prevenir el coronavirus amb 
infants a casa  

Notícies - Dissabte, 14 de març de 2020  
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Salut assegura que no és recomanable que els infants vagin a parcs de 

boles, cinemes, restaurants o a casa d’amics. També desaconsella anar 

als parcs: especialment, als gronxadors o tobogans, perquè són focus de 

transmissió. També fa una crida a evitar el contacte amb la població de 

risc: majors de 65 anys, persones amb malalties cròniques, amb 

pluripatologia o amb el sistema immunitari debilitat.: no és recomanable 

deixar la canalla amb els avis. 

Més informació  

Mesures de prevenció per evitar la propagació del 
coronavirus SARS-CoV-2  

Notícies - Dissabte, 14 de març de 2020  

 

El Departament de Salut de la Generalitat impulsa una campanya 

informativa per recordar a la ciutadania quines són les mesures de 

prevenció bàsiques per evitar la propagació del coronavirus SARS-

CoV-2.   

Més informació  

Anul·lat el taller: Què és la flora i la fauna invasora?  

Agenda - Dissabte, 21 de març de 2020  
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Anul·lat el taller per descobrir la flora i la fauna. Seguint les mesures de 

protecció civil contra l'extensió del coronavirus COVID-19, es recorda la 

necessitat que la població resti confinada a casa seva i s'evitin trasllats 

innecessaris. Per aquest motiu  i seguint directrius governatives, recordem 

que totes les activitats als parcs han estat suspeses. 

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.  
 


