
 

 

Comença la preinscripció pel curs 2020-2021 a tots els centres! També a la Llar d'Infants 
Municipal Patuleia  

Dijous, 14 de maig de 2020  

Preinscripció pel curs 2020-2021 de la Llar d'Infants 
Municipal Patuleia  

Notícies - Dijous, 14 de maig de 2020  

 

A partir del dimecres 13 de maig es va obrir el procés de preinscripció pel 

curs 2020-2021 de la Llar d'Infants Municipal Patuleia. El termini s'acaba 

el 22 de maig.  Cal prioritzar la inscripció telemàtica. En cas que aquesta 

no sigui possible, podeu trucar directament als telèfons de la direcció del 

centre, on us donaran cita prèvia per poder inscriure els infants 

presencialment. 

Més informació  

El Consultori informa sobre les proves de la malatia 
per Coronavirus  

Notícies - Dijous, 14 de maig de 2020  



 

Aquests dies molts ens preguntem “com puc saber si tinc o si he passat la 

malaltia per coronavirus…?” La veritat és que no tenim una resposta 

absoluta. En medicina no hi ha respostes absolutes. En part perquè les 

proves mai són perfectes, sempre tenen alguns errors. I en aquest cas 

encara més, perquè els laboratoris no han tingut temps de fabricar bones 

proves. 

Més informació  

Es preveu que a partir de dilluns obriran algunes 
terrasses de Sant Julià i de Vilalleons  

Notícies - Dijous, 14 de maig de 2020  

 

Si el "Gobierno de España" confirma finalment que entrem en la fase 1 a 

la regió Catalunya Central, a partir del dilluns 18 obriran algunes terrasses 

de Sant Julià i de Vilalleons. L'Ajuntament està treballant amb els 

restauradors per intentar compatibilitzar les estrictes mesures anticontagi i 

iniciar quan abans millor la recuperació econòmica 

Més informació  



Actualització dels comerços i serveis oberts a Sant 
Julià i a Vilalleons  

Notícies - Dimecres, 13 de maig de 2020  

 

En aquests moments ja han obert les perruqueries, el centre dental Sant 

Julià, monPEU clínica podològica i el centre de belllesa Elena Sbell. Els 

serveis de restauració continuen fent menjar per emportar o servei a 

domicili. Si el "Gobierno de España" confirma finalment que entrem en la 

fase 1 a la regió Catalunya Central, alguns bars i restaurants obriran les 

seves terrasses a partir del 18. 

Més informació  

Ampliació d'activitat i servei de la Crossandra  

Notícies - Dimecres, 13 de maig de 2020  

 

L'equip de Pastisseria "La Crossandra" informa:  a partir del pròxim dia 18 

de Maig i amb l'objectiu d'ampliar i millorar el servei al poble i als nostres 

clients tindrem obertes les portes i en horari habitual tots els dilluns. 

Més informació  



Reunió informativa Casal d'Estiu Municipal 2020  

Notícies - Dimecres, 13 de maig de 2020  

 

El proper divendres 22 de maig a les 8 del vespre i de manera telemàtica 

tindrà lloc la reunió informativa del casal d’estiu municipal.  

Més informació  

Actuació de seguretat al carrer Núria  

Notícies - Dimarts, 12 de maig de 2020  

 

Aquesta setmana s'ha fet una actuació al carrer Núria per tal de garantir 

l'espai suficient pels vianants. En fer-se cues als comerços, era habitual 

veure gent sobre la calçada, i calia garantir-ne la seguretat. Per això 

s'eixamplen amb fitons dos trams de vorera a mitja alçada del carrer. 

L'actuació és provisional i s'adaptarà segons com vagin avançant les fases 

de desconfinament. 

Més informació  



Pintats els aparcaments del carrer Montseny i 
polígon industrial  

Notícies - Dimarts, 12 de maig de 2020  

 

El Servei de manteniment municipal ha repintat la senyalització 

horitzontal viària de gran part del poble, fletxes direccionals, pasos de 

vianants, ratlles d'aparcaments, ... També es va arreglar l’entrada i sortida 

de l’aparcament del carrer Montseny, davant de la llar d’infants Patuleia, 

rebaixant la inclinació de la vorada i modificant la vorera, per garantir un 

fàcil accés per als cotxes tot respectant el pas per als vianants. 

Més informació  

S'amplia el període de voluntària per pagar les 
factures d'aigua  

Notícies - Dimarts, 12 de maig de 2020  

 



Amb motiu de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel 

covid-19 calen mesures per flexibilitzar el pagament de serveis. 

L'Ajuntament de Sant Julià i Sorea anuncien que tot i que la facturació 

s'hauria d'iniciar el pròxim 20 de maig, s’ampliarà el període de voluntària 

del venciment de les factures no domiciliades a 60 dies. 

Més informació  

Aquest any no s’ha fet l’Aplec de Sant Ponç  

Notícies - Dimarts, 12 de maig de 2020  

 

L’estat d’alarma pel covid-19 ha impedit que enguany no es pogués fer el 

l’Aplec de Sant Ponç el dilluns passat, dia 11 de maig. La celebració, 

doncs, es va limitar a una ofrena floral i l’encesa d’un ciri a la capella 

sense la presència dels fidels i devots del sant. No hi va haver ni el cant 

dels goigs ni l’oferiment del pa per part de la propietat de Puigsec. Tot i no 

fer-se la celebració, la família Sitjar de Togores-Calvo vol fer públic el seu 

agraïment a tot el poble de Sant Julià i als nens i nenes de les escoles que 

cada any participen del tradicional Aplec del Pa. 

Més informació  

Ajuts i mesures econòmiques preses pels governs 
català i espanyol contra la covid-19  



Notícies - Dimarts, 12 de maig de 2020  

 

La Generalitat de Catalunya ha habilitat un lloc web on es poden consultar 

tots els ajuts i mesures preses pels governs català i espanyol per fer front 

als efectes econòmics de la  covid-19. Per consultar els ajuts cliqueu a 

l'enllaç adjunt.  

Més informació  

Aquest any el Campus CF Sant Julià s’amplia per 
oferir més dies de futbol i entreteniment per tots  

Notícies - Dimarts, 12 de maig de 2020  

 

El CF Sant Julià comunica que a causa de la situació sanitària actual les 

inscripcions i el pagament del Campus CF Sant Julià es faran únicament 

quan les entitats sanitàries assegurin al 100% que es pot fer i totes les 

mesures higièniques a tenir en compte. 

Més informació  

Mirades des del confinament  



Notícies - Dimarts, 12 de maig de 2020  

 

Us proposem un nou recurs en línia per entrenir-vos a casa 'Mirades des 

del confinament'. "Què has fet durant el confinament?". És la pregunta que 

posa en marxa la iniciativa  Mirades des del confinament, una gran obra 

d'homenatge a la solidaritat col·lectiva pel covid-19 impulsada 

per Òmnium Cultural, el Festival Cruïlla i l'artista Joan Fontcuberta. 

Més informació  

Participació ciutadana per respondre a una 
enquesta referent al terratrèmol ocorregut el dia 8 
de maig de 2020  

Notícies - Dimarts, 12 de maig de 2020  

 

La unitat de sismologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

en col·laboració amb l'Observatori Fabra demana la col·laboració 

ciutadana per respondre a una enquesta referent al terratrèmol ocorregut el 

dia 8 de maig de 2020 a les 14:47 hora oficial, magnitud 3.7 a la comarca 

de la Selva i les seves rèpliques, a fi de recollir i completar les 

informacions relatives a la percepció a diferents llocs de Catalunya i portar 

a terme un estudi de detall. 

Més informació  

Preinscripció escolar del 13 al 22 de maig  



Notícies - Divendres, 8 de maig de 2020  

 

El període de preinscripció escolar és entre el 13 i el 22 de maig. Es pot 

fer de manera telemàtica a través del portal preinscripcio.gencat.cat . i no 

presencial des del primer dia. En canvi, de forma presencial només es 

podrà fer a partir del dia 19 de maig i amb cita prèvia. 

Més informació  

La deixalleria mòbil reobre el seu servei  

Agenda - Divendres, 15 de maig de 2020  

 

Divendres 15 de maig la deixalleria mòbil reprèn el seu servei al carrer 

Compositor Ramon Victori. Recordeu  que s'hi poden dipositar restes d'oli 

de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i altres residus que no 

saps a on llançar.  L'horari en què estarà operativa la deixalleria és de 10 

del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.   

Més informació  

Mercat setmanal  



Agenda - Dijous, 21 de maig de 2020  

 

Tots els dijous de 8 a 13 hores hi haurà les parades d'alimentació al mercat 

a la plaça de Catalunya. Fins a nou avís la resta de parades ens han 

informat que han tancat temporalment els seus negocis. En cas de pluja es 

suspendrà el mercat. 

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.  

 


