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Aquest diumenge, tall programat de subministrament 
elèctric  

 

 

EDISTRIBUCIÓN ha comunicat a l'Ajuntament talls de subministrament 

elèctric aquest diumenge 19 d'abril a tot Sant Julià. La companyia informa 

que tenen per finalitat incrementar la qualitat del servei elèctric, quelcom 

molt reclamat per l'Ajuntament, especialment per les últimes afectacions 

ocorregudes. Per aquest motiu, tallaran temporalment el subministrament 

elèctric el diumenge 19 d'abril cap a les 5 de la matinada, i cap a les 9 del 

vespre, durant períodes de mitja hora en diferents sectors. 

Més informació  

L'Ajuntament reparteix mascaretes de fabricació 
casolana  

Notícies - Dijous, 16 d'abril de 2020  

 



L'Ajuntament de fa uns dies reparteix mascaretes de fabricació casolana, 

elaborades per un grup de voluntàries del poble. Aquesta setmana n'ha 

començat a repartir d'elaborades d'un material més hidròfub, cedit per 

l'ANC. Si encara no en teniu les podeu recollir a l'Ajuntament de dilluns a 

divendres de 10 a 14 h. Important: no compartiu màscares entre el 

veïnat i consulteu els consells abans d’utilitzar-les! La màscara és un 

complement, més important és rentar-se sovint les mans i evitar els 

contactes.  

Més informació  

Modificacions de termini del calendari fiscal del 2020 
Notícies - Dimecres, 15 d'abril de 2020  

 

L'Ajuntament ha flexibilitzat el nou calendari fiscal 2020 de Sant Julià de 

Vilatorta a conseqüència de la fase d'emergència sanitària. Recordeu que 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  

Pressupost de l’Ajuntament per al 2020  

Notícies - Dimecres, 15 d'abril de 2020  

 

El ple municipal del 23 de desembre de 2019 va aprovar per unanimitat el 

pressupost general de l’Ajuntament per aquest any 2020 que puja a 



4.250.999,00 euros, 1.344.959,42 euros menys que el de l’any anterior 

perquè les inversions d’enguany no són tan elevades. Aquest pressupost, 

però, que fou elaborat conforme les previsions de finals de 2019, 

inevitablement es veurà modificat arran de la crisi de covid-19. 

Més informació  

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, al servei de 
la població  

Notícies - Dimecres, 15 d'abril de 2020  

 

L’Ajuntament ha mantingut la presència de personal als matins, a porta 

tancada des del 31 de març. Al vestíbul, de 10 del matí a 2 del migdia, es 

poden recollir mascaretes per la població general (llegiu les seves 

instruccions d’ús), l’imprès autoresponsable de desplaçament o altres 

elements que al llarg d’aquesta crisi s’hagin de distribuir. 

Més informació  

Suport al jovent per seguir els estudis a distància  

Notícies - Dimecres, 15 d'abril de 2020  

 

L’Ajuntament atén aquests dies els casos d’estudiants i d'alumnes que no 

tinguin equips informàtics per seguir els estudis des de casa. Si esteu en 



aquesta dificultat, contacteu amb el Punt Jove Tortí, al correu 

electrònic:  sjv.pij@vilatorta.cato trucant a l’Ajuntament i us ajudarem. 

Més informació  

"Agafaelmicro.cat": un karaoke per cantar en català 
durant el confinament  

Notícies - Dimarts, 14 d'abril de 2020  

 

Cada setmana us proposarem un recurs en línia per passar el temps a casa, 

ja sigui amb els fills, els pares, els companys de pis o sols, pensat per 

poder jugar, cantar, mirar pel·lícules i compartir temps amb qui es vulgui 

durant el confinament i no caure en l'avorriment. Avui us proposem agafa 

el micro.cat i canta en català. 

  

Més informació  

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

Notícies - Dimarts, 14 d'abril de 2020  

 

En aquest qüestionari, que anem actualitzant a mesura que protecció civil 

introdueix canvis, 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  

Quins horaris fan els establiments de Sant Julià durant 
la fase d'emergència?  

Notícies - Dilluns, 13 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  

Crida de l'Hospital de Vic a mantenir les mesures de 
prevenció davant el repunt d'ingressos  

Notícies - Diumenge, 12 d'abril de 2020  

 

A l’Hospital Universitari de Vic tornen a augmentar els ingressos via 

Urgències, tant de persones amb patologia respiratòria compatible amb la 

covid-19, com per accidents o altres malalties. Per això, des del Consorci 



Hospitalari de Vic fan una crida a la ciutadania de la comarca perquè no 

relaxi les mesures de prevenció i aïllament. 

Més informació  

Els vilatortins i vilatortines van participar en les 
Caramelles del Roser 2020  

Notícies - Diumenge, 12 d'abril de 2020  

 

El coronavirus no ha aturat la tradició de les Caramelles del Roser en la 

seva 430a edició. El diumenge passat ens vam llevar sentint els Goigs del 

Roser passant pels carrers del poble i a les dotze des dels balcons els vam 

cantar en streaming amb tot el poble! Entre les persones que van fer 

difusió de l'acte mitjançant Instagram o Twitter, amb l'etiqueta 

#CaramellesdelRoser2020, es va sortejar una magnífica mona de Pasqua 

gentilesa de pastisseria Crossandra. Miquel Rovira va ser l'afortunat 

guanyador. 

Més informació  

Recomanacions per evitar les estafes sobre el 
coronavirus (COVID-19)  

Notícies - Divendres, 10 d'abril de 2020  

 



Si rebeu una trucada d’un desconegut, no li proporcioneu cap informació 

personal de la vostra família ni de familiars absents. Si rebeu una trucada 

d’una persona que us demana diners per qualsevol causa o ofereix ofertes 

no doneu cap dada ni personal ni de comptes o targes bancàries. Preneu 

nota del telèfon des d'on us realitzen la trucada. Si sospiteu o confirmeu 

que és una estafa, truqueu al 112. Recordeu també que us recomanem que 

estigueu alerta a l'hora d'anar a treure diners quan hagueu d’utilitzar els 

caixers automàtics. 

Més informació  

La Generalitat estrena un bot a Whatsapp per oferir 
informació «oficial i veraç» del coronavirus  

Notícies - Divendres, 10 d'abril de 2020  

 

La Generalitat ha posat en marxa aquest divendres un bot a Whatsapp amb 

informació sobre el coronavirus amb l'objectiu d'oferir informació "oficial 

i veraç" sobre la pandèmia i facilitar que arribi a molts més ciutadans i es 

pugui compartir ràpidament. Per utilitzar el servei, cal descarregar-se 

l'aplicació de Whatsapp, clicar a l'enllaç o afegir el número +34681012012 

als contactes, i iniciar un xat amb la paraula ‘Hola’. A continuació, caldrà 

escriure i enviar el número de la llista de temes que ens interessarà rebre. 

Més informació  

Aprovat inicialment el projecte d’urbanització del 
carrer de la Creu del Tall  

Notícies - Divendres, 10 d'abril de 2020  



 

El Ple de l’Ajuntament del 20 de gener passat va aprovar inicialment el 

projecte d’urbanització i reforma del carrer de la Creu del Tall. El vial, 

entre el carrer de la Mercè i el del Doctor Anglada, és dels pocs carrers del 

nucli urbà que encara no estan pavimentats i es caracteritza per unes 

escales irregulars i poc pràctiques per als vianants. 

Més informació  

Aprovat inicialment el projecte de la Rambleta i 
l’itinerari de vianants  

Notícies - Divendres, 10 d'abril de 2020  

 

El Ple del 20 de gener passat va aprovar inicialment el projecte de reforma 

de la Rambleta, un projecte que és fruit d’un llarg debat ciutadà, sobretot 

pel que fa al tractament de l’arbrat. Finalment, tot i que hi havia arguments 

sòlids a favor de mantenir-lo i a favor de substituir-lo per aurons blancs, 

l’Ajuntament ha pres la decisió de conservar-lo. 

Més informació  

Mercat setmanal  

Agenda - Dijous, 23 d'abril de 2020  



 

Tots els dijous de 8 a 13 hores hi haurà la parada de fruita 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.  
 


