
A partir d'ara és obligatori dur mascareta en els 
espais públics per tota la població a partir de 6 anys 
 

A partir d'avui 21 de maig és obligatori dur mascareta en els 
espais públics per tota la població a partir de 6 anys  
Notícies - Dimecres, 20 de maig de 2020  

 

L’ús de la mascareta protectora és obligatòria en la via pública, en espais a l’aire 

lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre 

que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a 

mínim dos metres. Aquesta ordre, que ha publicat el BOE, ha entrat en vigor aquest 

dijous 21 de maig i s’aplicarà durant tota la vigència de l’estat d’alarma per covid-19 

i les seves possibles pròrrogues. S’entendrà completa l’obligació mitjançant l’ús de 

qualsevol mena de màscara, preferentment les higièniques i quirúrgiques, que 

cobreixi nas i boca. 

Més informació  

Recordeu que els professionals sanitaris no fan cap assistència 
sense identificar-se  

Notícies - Dimecres, 20 de maig de 2020  

 

Els Mossos ens han informat que hi ha algunes persones de la nostra comarca que 

han rebut trucades telefòniques per part de suposats sanitaris per fer una visita 

mèdica al domicili. Ja al principi de l’epidèmia es van donar alguns casos, en els 

quals algunes persones vestides amb bates blanques i simulant ser sanitaris, 

intentaven accedir a domicilis (preferentment de persones grans) amb l’excusa de fer 



una revisió als habitants de la llar. Llavors, aprofitaven per demanar diners per les 

suposades proves i intentaven sostreure coses del domicili.  

Més informació  

A partir de dilluns 18 ja han obert algunes terrasses de Sant 
Julià i de Vilalleons  

Notícies - Dimarts, 19 de maig de 2020  

 

A la Catalunya Central ja hem entrat a la fase 1 i a partir de dilluns 18 ja han obert 

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  

Què llancem al vàter?  

Notícies - Dimarts, 19 de maig de 2020  

 

Aquesta setmana l'Ajuntament ha hagut d'avisar una empresa de neteja de 

clavegueram perquè hi havia un tap a la confluència dels carrers Pare Manuel 

Cazador i Mossèn Cinto Verdaguer. Amb imatges captades a l'interior del pou 

d'aquesta unió de carrers s'ha pogut comprobar que altre cop hi havia un tap provocat 

per elements sòlids, bàsicament tovalloletes d'ús domèstic. I dic altre cop perquè no 

fa gaires mesos ja es va haver de netejar el mateix punt. Per aquí passen les aigues 



fecals de parts dels carrers Mossèn Cinto Verdaguer, Pare Manuel Cazador, Onze de 

Setembre, Marquesos de Vilallonga i Sant Roc entre d'altres. 

Més informació  

La Junta de Govern del 18 de maig de 2020 es va poder 
seguir telemàticament a través de la web  

Notícies - Dilluns, 18 de maig de 2020  

 

La sessió ordinària de Junta de Govern Local del 18 de maig de 2020 es va poder 

seguir telemàticament. La podeu veure en aquest enllaç. Es va aprovar l'adjudicació 

de la casa de la mestra de Vilalleons i del pis del carrer de Puig-l'agulla, núm. 2, 2n 

1a. 

Més informació  

El grup de Cosidores Voluntàries deixa enrere dos mesos 
carregats d’activitat  

Notícies - Dilluns, 18 de maig de 2020  

 

Les treballadores voluntàries es van posar a fer mascaretes. Superada la fase més 

dura de la pandèmia i amb el material de protecció sanitària a l’abast de tothom, el 

grup de voluntàries de Sant Julià de Vilatorta posa fi a la seva activitat tot i que el 

grup continuarà actiu, disposat a donar un cop de mà si en algun moment torna a ser 

necessari. Han estat dos mesos de feina intensa i totalment desinteressada on un grup 

de voluntàries del poble ha donat una lliçó de solidaritat i de compromís amb les 



necessitats del municipi. Podeu veure el video d'homenatge a les voluntàries en 

l'enllaç adjunt. 

Més informació  

A partir del 18 de maig de 2020 hem avançat a la fase 1  

Notícies - Dilluns, 18 de maig de 2020  

 

A partir del 18 de maig, Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons ha avançat a la Fase 1, 

així com la resta de municipis que formen part de les Regions Sanitàries de Girona, 

Lleida i la Catalunya Central. Per altra banda l'Alt Penedès i el Garraf. Barcelona, 

l'àrea metropolitana i el Baix Montseny han passat a la Fase 0 Avançada. Per més 

informació cliqueu aquí  

 

  

Més informació  

El Club Tennis Sant Julià ha pogut reprendre parcialment 
l’activitat el dilluns 18  

Notícies - Dissabte, 16 de maig de 2020  

 

El Club Tennis Sant Julià ha pogut reprendre parcialment l’activitat quan s’ha 

autoritzat l’inici de la fase 1 el dia 18 de maig de 2020. 

Més informació  

Inscripcions obertes a la 5a edició del Camp Tortí!  

Notícies - Dissabte, 16 de maig de 2020  



 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el Punt Jove Tortí organitzen per cinquè 

any consecutiu aquest projecte adreçat a joves nascuts a partir de l’any 2007. Les 

inscripcions estan obertes del 18 al 31 de maig (ambdós inclosos)!  

  

Més informació  

Reunió informativa Casal d'Estiu Municipal 2020  

Agenda - Divendres, 22 de maig de 2020  

 

El 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  

Mercat setmanal  

Agenda - Dijous, 28 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.  
 


