
Dijous, 30 de juliol de 2020  
 

No participeu de les festes "rave" ni "botellón"  

Notícies - Dijous, 30 de juliol de 2020  

 

La Generalitat ha prohibit expressament el consum d'alcohol a la via pública per evitar el 

contagi del Covid-19. L'Ajuntament té coneixement de l'organització de festes "rave" al 

municipi que podrien propagar el contagi del virus. Demanem a la població que eviti 

aquestes greus conductes. Podeu consultar la resolució en l'enllaç adjunt. 

Més informació  

39 proves PCR fetes al Consultori: extremem les mesures  
Notícies - Dijous, 30 de juliol de 2020  

 

Segons la informació rebuda des del des del Consultori Local de Sant Julià de Vilatorta, des 

de dijous passat dia 22 de juliol fins avui dia 30, s’han practicat un total de 39 proves PCR. 

Sobre aquest total, es manté el nombre de positius, corresponents a 3 casos ja coneguts fins 

ara i 28 persones en aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de Salut Pública. 

Més informació  

Recollida selectiva  

Notícies - Dijous, 30 de juliol de 2020  



 

Les dades del 2019 de recollida selectiva de residus tornen a situar a Sant Julià al capdavant 

de la llista de municipis que més reciclen i que obté els millors resultats per darrera de 

Tavèrnoles amb molts menys habitants. Actualment a Osona són 19 els municipis que tenen 

implantada la recollida selectiva. 

Més informació  

Exposició pública del projecte de la biblioteca municipal  

Notícies - Dijous, 30 de juliol de 2020  

 

Des del 15 de juliol està en exposició pública el projecte de la biblioteca municipal. El 

termini d'exposició acaba el 27 d'agost. Recordeu que l'avantprojecte va ser presentat a l'Aula 

de Cultura el 29 de novembre de 2018, davant de la ciutadana. Per més informació consulteu 

l'enllaç adjunt. 

Més informació  

L'equip de govern al peu del canó  

Notícies - Dilluns, 27 de juliol de 2020  

 



Des de l’inici de l’estat d’alarma l’equip de govern ha mantingut telemàticament reunions 

setmanals a més de les reunions de treball d’àrees. S’ha mantingut el calendari quinzenal de 

Juntes de Govern i s’han fet els Plens reglamentaris (l’ordinari del 8 d’abril telemàticament i 

emès en directe de, i el ple extraordinari del 15 de juny ja de forma presencial i també emès 

en directe). 

  

Més informació  

Ajornada la 37a edició de les 24 hores de futbol sala  

Notícies - Dissabte, 25 de juliol de 2020  

 

Per les instruccions de les autoritats sanitàries davant el risc de nous rebrots del coronavirus a 

tot el país i en espera dels resultats de les proves PCR realitzades darrerament a Sant Julià de 

Vilatorta, el Club de Futbol Sant Julià va decidir ajornar la 37a edició de les 24 Hores de 

Futbol Sala que s’havien de celebrar el 25 i 26 de juliol al pavelló municipal de Sant Julià de 

Vilatorta. El Club i l'Ajuntament es solidaritzen amb el cas que hi ha hagut positiu i amb tota 

la resta de persones que també han hagut d'aïllar-se. I fan una crida a tot el poble a no 

relaxar-se, i a complir estrictament les mesures anticontagi davant la pandèmia. 

Més informació  

Participa al concurs fotogràfic d’estiu a l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona a Instagram. Tens temps fins al 30 de 
setembre  

Notícies - Divendres, 24 de juliol de 2020  



 

El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona amb la voluntat de posar en valor 

l’Espai Natural des de diferents vessants: flora, fauna, paisatge, patrimoni cultural organitza 

un concurs de fotografia per fer visibles aquests valors mitjançant les xarxes socials. El 

concurs va començar el 15 de juliol de 2020 i acaba el 15 de setembre de 2020, ambdós 

inclosos. Anima't a participar-hi! 

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.  

 



 


