
Dijous, 23 d'abril de 2020  

 

 

Tertúlia amb poetes vilatortins - Sant Jordi 2020  

Notícies - Dijous, 23 d'abril de 2020  

 

En aquest Sant Jordi confinat, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta vol 

conversar amb poetes vilatortins. Per poder volar molt lluny des de les 

quatre parets de casa. Tertúlia amb poetes vilatortins comptarà amb la 

presència de Noe Morral, Ramon Boixeda, Francesc Orenes i Anton 

Carrera. Serà conduïda per Joan Carles Rodríguez. La tertúlia s’emetrà en 

directe pel canal de YouTube “Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta”, 

divendres 24 d'abril a les 7 de la tarda. Tothom podrà participar-hi durant 

l’emissió en directe, enviant un correu electrònic a 

ajuntament.sjvv@gmail.como bé per l’aplicació de Google “Hangouts”, 

escrivint per xat en aquest mateix correu electrònic. 

Més informació  

Informació sobre les activitats de lleure de l'estiu - 
Camp Tortí i Casal d'Estiu Municipal  

Notícies - Dijous, 23 d'abril de 2020  

 



La incertesa de la situació ens obliga a posposar la data d'inscripció de la 

5a edició del Camp Tortí, les quals havien de tenir lloc entre el 27 d'abril i 

l'11 de maig. Tot i estar treballant en l'organització de les activitats d'estiu, 

a dia d'avui es desconeix si es podran realitzar o no amb normalitat.  

Més informació  

"Gent vilatortina: confinada però activa"  

Notícies - Dimarts, 21 d'abril de 2020  

 

Ara que hem de passar tot el dia a casa encara és més important dur a 

terme activitats perquè desapareixen les rutines diàries. En aquest enllaç 

us oferim diversos recursos en línia per ajudar a passar aquests dies de 

confinament. 

Més informació  

#RecitemVerdaguer  

Notícies - Dimarts, 21 d'abril de 2020  

 

Aquest setmana t'oferim un altre recurs perquè no t'avorreixis durant el 

confinament: #RecitemVerdaguer. Una proposta de l'Atlàntida i la 

Fundació Jacint Verdaguer que vol engrescar tothom a compartir vídeos 

que es facin aquests dies a casa recitant versos de Jacint Verdaguer. Una 

manera de compartir cultura i de celebrar els 175 anys del Jacint 

Verdaguer i el 10è aniversari del Teatre L'Atlàntida, on el llegat 



verdaguerià hi és ben present. Us hi animeu? Feu un vídeo recitant 

Verdaguer i compartiu-lo amb l'etiqueta #RecitemVerdaguer. Mencioneu 

@latlantidavici @fjverdaguerperquè el puguem veure i compartir.  

Més informació  

Des del dilluns 20 d'abril es poden començar a recollir 
les mascaretes a les farmàcies  

Notícies - Dilluns, 20 d'abril de 2020  

 

Des del dilluns 20 d'abril es poden començar a recollir les mascaretes a les 

farmàcies. S’ha de fer amb responsabilitat: si no la necessites ara, espera 

uns dies per anar a buscar-la. Primer l’han de recollir les persones que 

treballin, que tinguin símptomes i els col·lectius vulnerables. 

Més informació  

Omplim els balcons de roses per Sant Jordi  

Notícies - Dilluns, 20 d'abril de 2020  

 

Volem seguir amb les nostres tradicions, per això us proposem omplir els 

carrers de colors penjant la Rosa al balcó o a la finestra! Poden ser roses 

de tota mena, fins i tot dracs apedaçats. De cartró, de pintura, de fusta, de 

tela... Allà la vostra creativitat! Aquest Sant Jordi ningú ens atura! Penja la 



Rosa per vèncer el covid-19. Aquesta iniciativa ha nascut al nostre 

municipi de la mà de l'Anna Garcia, col·laboradora habitual de l'Aplec de 

Caramelles. 

Més informació  

Servei d'assessorament en línia per a joves  

Notícies - Dilluns, 20 d'abril de 2020  

 

Tot i no haver-se pogut realitzar les jornades d'orientació acadèmica 

Càpsula de manera presencial, l'organització potencia la creació de 

material online per tal que els i les joves puguin recórrer a informació que 

els pugui ser d'interès a l'hora de prendre decisions. Un d'aquests recursos 

és l'assessorament online, del qual en podran fer ús des del dia 20 d'abril 

fins al 18 de maig.  

Més informació  

El pla del govern català perquè els nens puguin sortir 
al carrer  

Notícies - Diumenge, 19 d'abril de 2020  



 

A partir d'aquest diumenge es preveu que la quitxalla podrà sortir de casa. 

El Departament de Salut ja ha difós com funcionaran les primeres sortides 

de la canalla durant el confinament. Salut ha participat en el disseny 

del Pla de Sortida al carrer d’infants i adolescents aprovat pel Govern de la 

Generalitat. El Pla preveu que els infants i adolescents puguin sortir a 

l’aire lliure  de forma controlada, regulada, segura, limitada en el temps, 

esglaonada i supervisada per adults.  

Més informació  

Els millors documentals, en català, per gaudir durant 
el confinament  

Notícies - Dissabte, 18 d'abril de 2020  

 

Aquest setmana t'oferim un altre recurs perquè no t'avorreixis durant el 

confinament. Ja pots trobar en DVD els millors documentals subtitulats en 

català. Cada setmana te'n proposarem un. T'agradarà veure'ls en català! 

Més informació  

El Consell d'Infants estrena Instagram!  

Notícies - Divendres, 17 d'abril de 2020  



 

El Consell d'Infants municipal es va reunir ahir dia 16 d'abril per 

videoconferència, a causa de la impossibilitat de poder-se trobar de 

manera presencial. Entre altres acords, va sorgir la idea de crear un 

instagram. Us animem a seguir-nos @consell.infants_sjv! 

Més informació  

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

Notícies - Divendres, 17 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  

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

Notícies - Divendres, 17 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  

INFOVILATORTA app: informació local important 
sobre l'epidèmia COVID-19  

Notícies - Divendres, 17 d'abril 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  

Tertúlia amb poetes vilatortins  



Agenda - Divendres, 24 d'abril de 2020  

 

El divendres 24 d'abril a les 7 de la tarda, en motiu del Sant Jordi confinat 

que estem vivint aquest any, tindrà lloc una tertúlia telemàtica entre poetes 

vilatortins.  

  

Més informació  

Aquest 25 d'abril es farà una Gran Fideuada Popular i 
Confinada a Osona  

Agenda - Dissabte, 25 d'abril de 2020  

 

Osona tindrà aquest 25 d’abril una Gran Fideuada Popular i Confinada per 

recollir fons pel Consorci Hospitalari de Vic i l’Hospital Universitari de la 

Santa Creu de Vic. Podeu encarregar-la per telèfon  al 93 851 55 75 o via 

internet: www.gra.cat/covid-19. 

En el moment en què s’encarregui s’haurà de pagar a través de compte 

corrent i l’import anirà per el consorci hospitalari de Vic. L’import és de 

mínim 6€ per ració. 

Més informació  



Xerrada online: "Com podem ajudar a escollir als 
nostres fills i filles?"  

Agenda - Dimecres, 29 d'abril de 2020  

 

Seguint amb el format de Càpsula Online, el dimecres 29 d'abril a les 6 de 

la tarda tindrà lloc una nova xerrada telemàtica adreçada a famílies sota la 

temàtica "Com podem ajudar a escollir als nostres fills i filles?" a càrrec 

d'Alba Muñoz de Fem Pedagogia.   

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.  
 


