
 

Dijous, 2 d'abril de 2020  

 

Continua la solidaritat: tens jocs de taula que podries donar per 

famílies sense accés a internet? 

Si tens màscares Snorkel (Model EasyBreath Decathlon) porta-les a 

l'Ajuntament  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  

 

Des de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta demanem la col·laboració dels ciutadans. Cal recollir 

MÀSCARES tipus SNORKEL típiques de la botiga Decathlon (Model EasyBreath Decathlon) per 

l'Hospital General de Vic. Si algú disposa d’aquest tipus de material i el vol donar, el pot portar a 

les oficines de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 10 a 14 hores. Teniu temps fins el proper 

dilluns 6 d'abril. 

Més informació  

 

Donació de jocs de taula educatius per a famílies del municipi que no 

tenen accés a internet  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  
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Des de l'escola Bellpuig i l'Ajuntament fem una crida a la ciutadania per fer donacions de jocs de 

taula educatius en desús i en bon estat per a famílies del municipi que no tenen accés a internet i, 

per tant, els seus fills i filles tenen més dificultat per seguir l'aprenentatge de manera telemàtica. 

Més informació  

 

Quins horaris fan els establiments de Sant Julià durant la fase 

d'emergència?  

Notícies - Dijous, 2 d'abril 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  

 

Recomanacions per la recollida porta a porta durant l'estat d'alarma pel 

SARS-CoV-2  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  

 

Recollida de Residus d'Osona comunica una sèrie d'indicacions davant la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel SARS-CoV-2. Així protegim les persones treballadores que recullent cada dia, porta 

a porta, els residus que generem. 

Més informació  
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Si necessiteu bombones de butà encarregueu-les per telèfon  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  

 

Gas Osona, distribuidors de bombones de butà al municipi, demanen que qui necessiti butà hi truqui 

abans per fer l’encàrrec i així el camió passarà per casa seva. El camió no es passejarà per tot el 

poble tocant la botzina, com sempre fa. Telèfon de Gas Osona: 93 886 90 06 

Més informació  

 

Preguntes sobre les restriccions generals i de les activitats laborals no 

essencials per la SARS-CoV-2. Situació de permís retribuït recuperable.  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  

 

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els 

treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març 

i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels 

serveis essencials i altres especificades. 

Més informació  

 

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta obté un 100% en transparència  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  
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Sant Julià de Vilatorta ha rebut el segell Infoparticipa per quart any consecutiu. Aquest any ha assolit 

el100% de transparència a través del web municipal, segons l’avaluació Mapa Infoparticipa, que 

efectua el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). El segell premia aquells ajuntaments que es caracteritzen per una 

major transparència, bona comunicació i foment de la participació ciutadana. 

Més informació  

 

Activem el civisme al poble  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  

 

Quan sortiu a passejar el vostre gos és important mantenir els carrers nets recollint i gestionant les 

caques dels gossos i evitar que orinin a les parets, portals i mobiliari urbà i més en aquesta situació 

en la que estem vivint que la neteja és crucial. Assumiu, doncs, les vostres responsabilitats i recolliu 

els excrements dels vostres animals, que ells no ho poden fer. 

Més informació  

 

Comunicat del Departament de Salut sobre les cerimònies funeràries en 

relació a limitar la propagació i el contagi per la COVID-19  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  
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Davant les demandes diverses d’informació rebudes als darrers dies en relació a les vetlles i 

cerimònies funeràries, d’acord amb la normativa actualment vigent, el Departament de Salut 

comunica unes mesures en aquest sentit. 

Més informació  

 

A l’hora de treure diners, estigueu alerta!  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  

 

Us recomanem que estigueu alerta a l'hora d'anar a treure diners. Eviteu anotar el número secret a la 

llibreta o la targeta, el podrien fer servir si us les roben. Quan hagueu d’utilitzar els caixers 

automàtics, procureu que siguin interiors i que es puguin tancar amb pestell. En tot cas, no deixeu 

que ningú se us acosti massa. Eviteu treure quantitats importants de diners en efectiu. Si no ho 

podeu evitar, és recomanable que algú de confiança us acompanyi i que els guardeu en un lloc 

segur. Si opteu per guardar els diners dins la bossa de mà, és convenient que la porteu creuada al 

davant, mai a l’esquena, i que tingui una tanca segura, que no us la puguin obrir en un moment de 

distracció. 

Més informació  

 

Primeres dades d'afectats per covid-19 desglossades per municipis  

Notícies - Dijous, 2 d'abril de 2020  

Aquesta setmana per primera vegada el Departament de Salut ha donat dades separades per 

municipis. Fins ara l'Ajuntament no havia donat aquest tipus d'informació, ja que en situacions de 

crisi aquestes dades només poden venir de fonts oficials. 
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Més informació  

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha decidit suspendre la Fira del 

Tupí 2020  

Notícies - Dimarts, 31 de març de 2020  

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha decidit suspendre la Fira del Tupí 2020. Es tracta d’una 

decisió difícil, presa per la incidència del SARS-CoV-2 i la crisi que ha generat, amb la previsió que 

no es pugui restablir la normalitat en les properes setmanes. 

Més informació  

 

Si necessiteu màscares contacteu amb l'Ajuntament  

Notícies - Dilluns, 30 de març de 2020  

 

Un grup de persones voluntàries de Sant Julià de Vilatorta ha confeccionat màscares de cotó 

casolanes. L’Ajuntament, que coordina la iniciativa, ha reunit totes les unitats i les ha repartit entre 

els comerciants i les persones més vulnerables. Si algú en necessita en pot venir a buscar de 10 a 2 

del migdia a l'Ajuntament. Important: no compartiu màscares entre el veïnat i consulteu els 
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consells abans d’utilitzar-les! La màscara és un complement, més important és rentar-se 

sovint les mans i evitar els contactes.  

Més informació  

 

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

Notícies - Dilluns, 30 de març de 2020  

 

En aquest qüestionari, que anem actualitzant cada dia, podeu trobar les preguntes més freqüents que 

es poden fer els ciutadans sobre les restriccions d'activitats pel SARS-CoV-2 a Catalunya. Avui 

també: Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. 

Situació de permís retribuït recuperable  

Més informació  

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta desinfecta carrers i espais 

públics per a frenar l’expansió del coronavirus  

Notícies - Divendres, 27 de març de 2020  

 

Amb l’objectiu de frenar la pandèmia i per a garantir la higiene dels espais públics, l'Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta mobilitza recursos per a desinfectar els carrers i altres espais públics amb la 

col·laboració del servei de recollida de residus i neteja viària d'Osona.  

Més informació  
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Durant la vigència de la declaració d’estat d’alarma, SOREA portarà a 

terme estimacions de les lectures dels comptadors d’aigua potable del 

municipi  

Notícies - Divendres, 27 de març de 2020  

 

En motiu de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel SARS-CoV-2 es 

suspèn temporalment la prestació del servei de lectura de comptadors d’aigua potable del municipi, 

al no tractar-se d’un servei que tingui la consideració d’essencial als efectes del que disposa l’article 

18 del RD 463/2020. En conseqüència, i durant la vigència de la declaració d’estat d’alarma, 

SOREA informa que portarà a terme estimacions de les lectures dels comptadors d’aigua potable 

del municipi, que hauran de ser regularitzades posteriorment un cop la situació ho faci possible. 

Més informació  

 

No aneu al Consultori: truqueu abans  

Notícies - Divendres, 27 de març de 2020  

 

Demanem a la ciutadania de no anar al Consultori 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 o us indicaran si heu d'anar al Consultori. Estan a la vostra disposició 

al telèfon del Consultori Local (Arca de Noè) 93 812 22 33 (horari habitual) o al telèfon del CAP de 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/durant-la-vigencia-de-la-declaracio-destat-dalarma-sorea-portara-a-terme-estimacions-de-les-lectures-dels-comptadors-daigua-potable-del-municipi.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/durant-la-vigencia-de-la-declaracio-destat-dalarma-sorea-portara-a-terme-estimacions-de-les-lectures-dels-comptadors-daigua-potable-del-municipi.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/durant-la-vigencia-de-la-declaracio-destat-dalarma-sorea-portara-a-terme-estimacions-de-les-lectures-dels-comptadors-daigua-potable-del-municipi.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/durant-la-vigencia-de-la-declaracio-destat-dalarma-sorea-portara-a-terme-estimacions-de-les-lectures-dels-comptadors-daigua-potable-del-municipi.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/no-aneu-al-consultori-truqueu-abans.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/durant-la-vigencia-de-la-declaracio-destat-dalarma-sorea-portara-a-terme-estimacions-de-les-lectures-dels-comptadors-daigua-potable-del-municipi.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/no-aneu-al-consultori-truqueu-abans.html


Sant Eugènia de Berga 93 885 45 56 (de dilluns a divendres de 8 a 20 h). A les nits i els caps de 

setmana les urgències es centralitzaran al CAP Osona (Plaça Divina Pastora, 6, Vic) o al CAP Tona. 

Truqueu-hi abans d'anar-hi: de dia al 93 889 02 22, si és a la nit, abans truqueu al 061 (de nit, durant 

el dia està col·lapsat). No aneu a les urgències de l'Hospital Universitari de Vic, queden reservades 

pels casos extrems. 

Més informació  

 

A les nits o el cap de setmana, on m'atendran?  

Notícies - Divendres, 27 de març de 2020  

 

Donada la situació actual de l'epidèmia COVID-19 s'han reorganitzat els Punts d'Atenció 

Continuada. A les nits i els caps de setmana les urgències es centralitzaran al CAP Osona o al CAP 

Tona. Truqueu-hi abans d'anar-hi: de dia al 93 889 02 22, si és a la nit, abans truqueu al 061. No 

aneu a les urgències de l'Hospital Universitari de Vic, queden reservades pels casos extrems. 

Més informació  

 

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

Notícies - Divendres, 27 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 
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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  

 

Un grup de voluntàries del poble confecciona màscares  

Notícies - Divendres, 27 de març de 2020  

 

"Macaretes team", així és com divendres passat es va batejar el grup de WhatsApp que es va crear 

per coordinar un petit equip de voluntàries que inicialment no tenia altre objectiu que cosir unes 80 

màscares per comerciants i treballadors del poble que no tenen més remei que continuar al peu del 

canó. S'han recollit un total de 233 màscares fruït de la solidaritat i de la força del teixit social 

d'aquest poble que no falla mai. Després de repartir-les entre els comerciants i les persones més 

vulnerables, a l’Ajuntament encara tenim màscares, si en necessiteu en podeu venir a 

buscar. Important: consulteu els consells abans d’utilitzar-les!  

Més informació  

 

Recomanacions pel repartimet d'aliments a domicili  

Notícies - Divendres, 27 de març de 2020  

 

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, la recomanació per a les 

empreses alimentaries és seguir les normes generals de seguretat alimentària i les normes de 
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prevenció de la malaltia que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del 

virus. 

Més informació  

 

INFOVILATORTA app: informació local important sobre l'epidèmia 

COVID-19  

Notícies - Divendres, 27 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. Recordeu que podeu descarregar la nova aplicació mòbil (app) 

"INFOVILATORTA" i rebre notificacions d'emergència i informació local important sobre 

l'epidèmia causada pel SARS-CoV-2 (en període de proves). 

Més informació  

 

Recomanacions d'higiene per a les empreses alimentàries per a la 

contenció de la transmissió del COVID-19  

Notícies - Divendres, 27 de març de 2020  

 

No hi ha evidència que els aliments siguin una font o una via de transmissió del coronavirus SARS-

CoV-2. En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de COVID-19, la recomanació per 

a empreses alimentàries i per a establiments del sectors alimentari oberts al públics és seguir les 
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normes generals de seguretat alimentaria i les normes de prevenció de la malaltia que vagin 

facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus. Així mateix, cal tenir en 

compte unes recomanacions especifiques. Les mesures de contenció per evitar la propagació del 

COVID19  requereixen reforçar els programes de neteja i desinfecció que les empreses tenen 

instaurats. 

Més informació  

 

Tancament de l'oficina de l'ORGT  

Notícies - Dijous, 26 de març de 2020  

 

D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat, i en aplicació de les mesures 

excepcionals que ha adoptat la Diputació de Barcelona, davant la situació generada per l'evolució 

del coronavirus COVID-19, i amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la malaltia, les 

instal·lacions de l’Organisme de Gestió Tributària (oficines centrals i territorials i punts 

d'informació), romandran tancades mentre duri aquesta situació excepcional. 

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? 
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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.  

Vull modificar la meva subscripció  

No vull rebre més el butlletí 
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