
 

Dijous, 18 de juny de 2020  
 

La previsió d'obertura de les piscines és el dissabte 27 de juny  

Notícies - Dijous, 18 de juny de 2020  

 

A causa de la pandèmia de la covid-19 l’Ajuntament ha de prendre les mesures de seguretat i 

control que marca la llei per fer ús de les piscines municipals. Serà amb un abonament de 

temporada per targeta sense contacte ("contactless"). A través d’un torn d'accés es controlarà 

en tot moment l'aforament i les persones presents al recinte en cada franja horària. Els 

abonaments, que mantindran els mateixos preus de l’any passat, es podran fer a partir del 

dilluns dia 22 de juny a les oficines municipals. Tot i que no és segur, es volen obrir les 

instal·lacions el dia 27 de juny. Podeu consultar els preus en el cartell adjunt. 

Més informació  

 

Obertura de l’Espai Activa’t  

Notícies - Dijous, 18 de juny de 2020  

 

L’Espai Activa’t va tornar a obrir les seves portes el dilluns 15 de juny per atendre els usuaris 

de promoció a l’autonomia seguint l’horari habitual de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda 

amb horari de menjador inclòs. 
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Més informació  

 

Arriba la Flama del Canigó en format reduït  

Notícies - Dijous, 18 de juny de 2020  

 

Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons rebran una representació en format reduït de la comitiva 

que acompanya la flama del Canigó. Servirà per encendre una minifoguera de Sant Joan, on 

serà indispensable la col·laboració de tots per tal de poder celebrar la festa, respectant les 

mesures de distanciament social i de seguretat establertes per l’organització i seguint les 

indicacions de l’organització. Serà indispensable l’ús de mascaretes. Però la foguera que 

s'encén a tants llocs dels Països Catalans també cremarà a Sant Julià i a Vilalleons. 

Més informació  

 

El consell d'infants dissenya una bossa per anar a comprar  

Notícies - Dijous, 18 de juny de 2020  

 

El consell d'infants ha fet una campanya de conscienciació. Van organitzar un concurs 

d'instagram per escollir el disseny d'unes bosses de roba perquè les vilatortines i vilatortins 

prenguin consciència i redueixin l'ús de bosses de plàstic d'un sol ús per anar a comprar. El 

dibuix guanyador és el que hi ha estampat a la bossa. 
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Més informació  

 

Sabeu què es pot fer a la fase 3?  

Notícies - Dijous, 18 de juny de 2020  

 

Des d'avui Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons hem entrat a la fase 3, com a tot Catalunya. La 

darrera etapa de la desescalada inclou una bateria de flexbilitzacions a les portes de trepitjar 

ja l'anomenada "nova normalitat". Us adjuntem uns MiniFaqs de Protecció Civil que us 

poden ser molt útils. 

Més informació  

 

Quin servei estan donant bars, restaurants i establiments turístics de 

Sant Julià i de Vilalleons actualment?  

Notícies - Dijous, 18 de juny de 2020  

 

Tot Catalunya ja ha entrat en fase 3 i la majoria de bars, restaurants i alguns establiments 

turístics de Sant Julià i de Vilalleons estan oberts i altres obriran en breu. Tots els 

establiments oberts respecten les mesures de seguretat i l’aforament previst per 
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llei.  Trobareu més informació en el document adjunt. 

Més informació  

 

Necessito visitar-me, què puc fer?  

Notícies - Dimarts, 16 de juny de 2020  

 

Abans de venir al Consultori, contacta amb nosaltres (per telèfon o per E-consulta). 

T'atendrem i resoldrem el què necessitis.Truca al Consultori de Sant Julià de Vilatorta: 

93.812.22.33 o a Urgències CAP Santa Eugènia: 93.885.45.56. Envia una E-consulta 

mitjançant “La Meva Salut” al teu metge o la teva infermera. 

Més informació  

 

Vols veure el ple municipal de dilluns 15 de juny?  

Notícies - Dimarts, 16 de juny de 2020  

 

Si no vas poder seguir seguir la sessió plenària del dilluns 15 de juny de 2020, la pots veure a 

l'enllaç adjunt. 

Més informació  

 

Actuacions a la Font de la Riera  
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Notícies - Diumenge, 14 de juny de 2020  

 

L'Ajuntament, conjuntament amb l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, ha fet una 

sèrie d'actuacions per solucionar els estrals causats pel temporal Glòria a la Font de la Riera i 

al seu entorn. També hem aprofitat per repoblar-la amb amfibis procedents del Pujol.  

  

Més informació  

 

Exposició "Memòries Incandescents"  

Agenda - Divendres, 19 de juny de 2020  

 

El passat mes de març i arran de la Covid-19,  l'Ajuntament va aplicar les mesures d'higine i 

seguretat que va decretar el Govern i es va haver de suspendre l'exposició "Memòries 

Incandescents". Ara la reobrim del 15 al 30 de juny, a l'Aula de Cultura. Horari: de dilluns a 

divendres de 10 a 2 del migdia i els dimarts i dijous de 5 a 2/4 de 8 de la tarda. 

Més informació  

 

Comiat de 4t d'ESO Institut Les Margues  

Agenda - Divendres, 19 de juny de 2020  

El proper divendres, 19 de juny, celebrarem la Festa de Comiat de 4t d’ESO de forma 

telemàtica. A les 12:00, al canal de Youtube de l’institut, l’emetrem en directe per a tot el 
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món. La pandèmia de Covid-19 no ens ha permès celebrar-ho com es mereixen els nostres 

alumnes però hem preparat un programa que esperem que us agradi. 

Més informació  

 

Arriba la Flama del Canigó en format reduït  

Agenda - Dimecres, 24 de juny de 2020  

 

L’excepcionalitat del moment farà que la Flama del Canigó arribi més aviat que mai, ja que 

les circumstàncies actuals han obligat a escurçar algunes de les rutes de repartiment i això fa 

que l’encesa de la foguera es porti a terme en un horari menys habitual. D’aquesta manera la 

flama arribarà a Vilalleons a 2/4 de 8 de la tarda on seguidament s’encendrà la tradicional 

foguera de Sant Joan, aquest any amb dimensions reduïdes. Posteriorment, a les 8 del 

vespre la flama es desplaçarà a Sant Julià on s’encendrà la foguera a l’esplanada de darrera 

del Pavelló amb l’objectiu de guanyar espai i facilitar el compliment de les distancies de 

seguretat.  

Més informació  

 

Mercat setmanal  

Agenda - Dijous, 25 de juny de 2020  

 

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

Catalunya. La resta de parades podrien reobrir els seus negocis aquest proper dijous. Us 
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mantindrem informats de les novetats. 

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.  

 

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/agenda/mercat-setmanal.html
http://twitter.com/aj_SJV
https://www.facebook.com/www.vilatorta.cat/?ref=hl
http://infovilatorta.cat/
http://infovilatorta.cat/
http://infovilatorta.cat/
mailto:st.juliav@diba.cat
http://infovilatorta.cat/
http://diba.cat/

