
 

Dilluns 9 de novembre dona sang. Compartir és viure! 

Dijous, 5 de novembre de 2020  
 

Evolució de la pandèmia de covid-19 a Sant Julià de Vilatorta   

Notícies - Dijous, 5 de novembre de 2020   

 

Com hem anat fent periòdicament, us informem de l’evolució de l’epidèmia de covid-19 

segons les dades de persones ateses al consultori de Sant Julià de Vilatorta. 

Més informació  

 

 

L'Ajuntament aconsegueix el compromís d'ENDESA per fer dues 

inversions importants al municipi  

 

Notícies - Dijous, 5 de novembre de 2020   

 

Arran de les queixes de l'Ajuntament sobre el servei elèctric al municipi, canalitzades a 
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través de la Delegació del Govern a la Catalunya Central, a finals d'octubre passat hi 

hagué una reunió amb els Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta i de Folgueroles amb el 

responsable d'ENDESA Distribución a la Catalunya Central, sr. Josep Escolies. Pel que 

fa a la xarxa de Sant Julià, la companyia es comprometé a realitzar dues inversions 

importants per millorar el temps d'incidència en cas d'averia. 

Més informació  

 

El Govern aprova una deducció de l'IRPF per a les rendes més 

baixes  

 

Notícies - Dimecres, 4 de novembre de 2020   

 

El Govern ha aprovat un nou Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal amb un 

doble objectiu: donar resposta a les dificultats econòmiques del sector del turisme a 

Catalunya  i protegir els treballadors amb major precarietat laboral. 

Més informació  

 

 

L'eina digital ContacteCovid.cat avisa amb un SMS els 

sospitosos, positius i contactes estrets  

 

Notícies - Dimecres, 4 de novembre de 2020   
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ContacteCovid.Cat és una eina digital complementària al circuit de seguiment i 

identificació de contactes de covid-19 que funciona a partir de l’enviament de missatges 

SMS. Els contactes sospitosos, positius i estrets reben un SMS on se’ls informa d'allò que 

han de fer. 

Més informació  

 

Nova via de tramitació telemàtica d’activitats de crema de restes 

vegetals  

 

Notícies - Dimecres, 4 de novembre de 2020   

 

El Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha posat en marxa una nova via de 

tramitació telemàtica d’activitats de crema de restes vegetals per a la 

campanya d’enguany. 

Més informació  

 

 

L'espai jove estarà tancat com a espai d'estudi o trobada   

Notícies - Dimecres, 4 de novembre de 2020   
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Tot i les noves mesures per a frenar la pandèmia, des del Punt Tortí seguim donant servei. 

Si tens alguna consulta o necessites assessorament sobre temàtiques de l'àmbit laboral, 

acadèmic, habitatge, emocional, etc., pots comptar amb nosaltres! 

Més informació  

 

Torna l'atenció presencial de Sorea   

Notícies - Dimecres, 4 de novembre de 2020   

 

Sorea informa que a partir d'aquest mes de novembre farà atenció presencial a les oficines 

de l'Ajuntament el primer i tercer dijous de mes de 2/4 d'1 a 2/4 de 3 de la tarda. 

Més informació  

 

 

Canvi d'horaris al Bibliobús   

Notícies - Dimarts, 3 de novembre de 2020   

 

A partir d'aquesta setmana, el Bibliobús Guilleries vindrà setmanalment les tardes de 

dijous de 3 a 2/4 de 6 de la tarda. 
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Més informació  

 

Vols veure el ple municipal de dilluns 2 de novembre?   

Notícies - Dilluns, 2 de novembre de 2020   

 

Si no vas poder seguir seguir la sessió plenària extraordinària del dilluns 2 de novembre 

de 2020, la pots veure a l'enllaç adjunt. 

Més informació  

 

 

Tancament dels equipaments esportius municipals   

Notícies - Divendres, 30 d'octubre de 2020   

 

El govern de la Generalitat ha anunciat un enduriment de les mesures per combatre la 

Covid-19 que afecten, entre d’altres, els centres esportius, els gimnasos o els 

entrenaments no professionals. Per aquest motiu des de les 6 del matí del divendres 30 

d’octubre quedaran tancats tots els equipaments esportius municipals i es paralitzen les 

activitats esportives fins un nou avís. 
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Més informació  

 

La Generalitat demana l'aturada social davant la situació crítica a 

causa de la pandèmia  

 

Notícies - Divendres, 30 d'octubre de 2020   

 

El Govern de la Generalitat demana que s'aturi l'activitat social a Catalunya el màxim que 

es pugui. També ha anunciat el tancament perimetral de Catalunya. A més, hi haurà un 

confinament perimetral per municipis els caps de setmana. Aquestes mesures són 

vigents per als propers 15 dies i se’n pot consultar tota la informació 

a canalsalut.gentccat.cat/coronavirus  

Més informació  

 

 

El vilatortí Ramon Mas un dels impulsors del nou segell Les 

Altres Herbes  

 

Notícies - Divendres, 30 d'octubre de 2020   

 

L'escriptor i editor vilatortí Ramon Mas crea juntament amb Eugènia Broggi  i Ricard 

Planas el nou segell Les Altres Herbes que acaba de publicar la novel·la Flors per a 
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l'Argenon, de Daniel Keyes. 

Més informació  

 

Actualització dels bars i restaurants del municipi que fan menjar 

per emportar  

 

Notícies - Dijous, 29 d'octubre de 2020   

 

Des de l'Ajuntament estem amb comunicació amb els establiments i us anirem mantenint 

informats de les actualitzacions dels bars i restaurants que ofereixen menjar per emportar. 

Més informació  

 

 

Nova campanya de donació de sang el dilluns 9 de novembre   

Agenda - Dilluns, 9 de novembre de 2020   
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Sant Julià de Vilatorta es prepara per acollir una nova campanya de donació de 

sang. Dilluns 9 de novembre es podrà donar sang a l’Aula de Cultura de les 5 de la 

tarda a les 9 del vespre. Cal que els donants reservin hora des del 

web donarsang.gencat.cat. En l'actual situació de pandèmia, donar sang és més necessari 

que mai. 

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.  
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