
 

 

Dijous, 11 de juny de 2020 

Voleu conèixer tots els ajuts per pal·liar la crisi ? Consulteu la notícia a l'Infovilatorta 

Ajuts per pal·liar la crisi  

Notícies  - Dijous, 11 de juny de 2020  

 

L'Ajuntament informa que la Generalitat de Catalunya ha creat un nou apartat que és molt 

clarificador sobre tota classe d'ajuts per pal·liar la crisi generada per la Covid-19. Us 

adjuntem aquest enllaç. 

Més informació  

Aquest cap de setmana el centre d'informació de Sant Julià 
reobre les seves portes  

Notícies  - Dijous, 11 de juny de 2020  

 



El Centre d'informació de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona a Sant Julià reobre les 

seves portes aquest dissabte 13 de juny a les 9 del matí després d'estar tancat en motiu de 

l'estat d'alarma decretat arran de la Covid-19. 

Més informació  

Quin servei estan donant bars, restaurants i establiments 
turístics de Sant Julià i de Vilalleons actualment?  

Notícies  - Dijous, 11 de juny de 2020  

 

A la Catalunya Central segurament entrarem aviat en fase 3 i la majoria de bars, restaurants i 

alguns establiments turístics de Sant Julià i de Vilalleons ja han obert les seves portes i 

alguns obriran en breu, sempre respectant les mesures de seguretat obligatòries. 

L'Ajuntament segueix treballant amb els restauradors per intentar compatibilitzar les estrictes 

mesures anticontagi i iniciar quan abans millor la recuperació econòmica. 

Més informació  

Sant Julià de Vilatorta també es va sumar al dol oficial en 
motiu de la pandèmia generada per la Covid-19  

Notícies  - Dijous, 11 de juny de 2020  



 

El passat 27 de maig, el Consell de Ministres va decretar deu dies de dol oficial per les 

víctimes en motiu de la pandèmia generada per la Covid-19. El dol es va establir des de les 

00 h del dimecres 27 de maig de 2020, i fins a les 00 h del dissabte 6 de juny de 2020. Durant 

aquest període les banderes de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta també han onejat a 

mitja asta en record de totes les víctimes de la pandèmia i en solidaritat amb les seves 

famílies i éssers estimats. 

Més informació  

Informació per a entitats que organitzin activitats de lleure 
durant l'estiu 2020  

Notícies  - Dimecres, 10 de juny de 2020  

 

Més que mai és important poder realitzar activitats de lleure a l’estiu. En el temps actual 

però, les condicions per a portar-les a terme han canviat i cal tenir present certes 

consideracions a fi de poder oferir una activitat segura seguint la normativa corresponent. 

Més informació  



Campus VilatortaBàsquet estiu 2020  

Notícies  - Dimecres, 10 de juny de 2020  

 

Si encara no saps que faràs i t’agrada el bàsquet, apunta’t al campus VilatortaBàsquet. Del 22 

de juny al 17 de juliol. Encara ets a temps de fer la inscripció, però no t’adormis! Les places 

limitades són limitades. Trobaràs tota la informació a www.vilatortabasquet.cat 

Més informació  

Aquest estiu no tindrem bàsquet a Sant Julià de Vilatorta  

Notícies  - Dimecres, 10 de juny de 2020  

 

L'Associació de Bàsquet Sant Julià ha anunciat aquest diumenge passat la cancel·lació del 

36è Torneig BBVA de Bàsquet, que havia de disputar a Sant Julià de Vilatorta del 4 al 6 de 

setembre, per les circumstàncies "desfavorables "i la" incertesa "existent per la pandèmia del 

coronavirus. 

Més informació  



Avís sobre la Finca El Solà  

Notícies  - Dimecres, 10 de juny de 2020  

 

L’Ajuntament avisa a la població que no s’accedeixi a la finca El Solà. A banda de 

ser propietat privada, l'Ajuntament té constància segons inspecció ocular externa que la finca 

s’estima en estat deficient de conservació. 

Més informació  

Ja podeu consultar el plànol normatiu general del municipi en 
PDF  

Notícies  - Dimarts, 9 de juny de 2020  

 

Des de l'Ajuntament hem millorat el format del plànol normatiu general del municipi perquè 

sigui consultable per a tothom. El podeu trobar a la nostra pàgina web en format PDF clicant 

aquí. També podeu consultar el PDF en el document adjunt. 

Més informació  



Cau novament la cobertura de les xarxes mòbils al municipi  

Notícies  - Dimarts, 9 de juny de 2020  

 

En motiu de la pèrdua de cobertura de totes les xarxes mòbils del municipi, a causa de la 

tempesta del dia 4 de juny, l'Ajuntament va instar de seguida a les companyies i a la 

secretaria de polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya per tal que es resolgués 

l'avaria. Recomanem que tothom posi reclamació a la seva companyia, ja que un dia de 

servei no prestat és un dia que no us poden incloure a la factura, i aquestes avaries afecten 

periòdicament a tota la nostra població. 

Més informació  

Actuacions de millora de l'Espai Natural de les Guilleries-
Savassona a Sant Julià de Vilatorta  

Notícies  - Dimarts, 9 de juny de 2020  

 

L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona ha fet diverses actuacions de millora al nostre 

municipi. Una acció de protecció a la Font de la Riera, una actuació de reforma i millora a la 

Bassa d'en Brudon, una barana de protecció al parc de les Set Fonts i la neteja de les pintades 

a les Roques de l'Albereda. 

Més informació  



Celebrem el Dia mundial del Medi Ambient i participem a 
millorar l'energia sostenible i la mobilitat  

Notícies  - Dissabte, 6 de juny de 2020  

 

El divendres passat, 5 de juny, es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, marcat 

enguany per la pandèmia de la COVID. 'És l'hora de la natura' era el lema d'aquest 2020 amb 

accions encaminades a aturar la pèrdua de la biodiversitat, a mantenir la salut del planeta i de 

retruc, la humana. Des de la Xarxa de Parcs Naturals es treballa per mantenir un ric i valuós 

patrimoni natural i des del Consell Comarcal d'Osona s'organizen unes accions encaminades 

a millorar l'energia sostenible i la mobilitat. Des de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta us 

convidem a participar-hi. 

Més informació  

Deixalleria mòbil  

Agenda  - Divendres, 12 de juny de 2020  

 

Demà divendres, 12 de juny, la deixalleria mòbil serà, com és habitual, al carrer Compositor 
Ramon Victori. Recordeu que s'hi poden dipositar restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, 
aparells electrònics petits i altres residus que no saps a on llançar. L'horari en què estarà 



operativa la deixalleria és de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. 

Més informació  

Exposició "Memòries Incandescents"  

Agenda  - Dilluns, 15 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  

Ple extraodinari de l'Ajuntament el dilluns 15 de juny  

Agenda  - Dilluns, 15 de juny de 2020  

 



S’ha convocat sessió plenària extraordinària que es farà el proper dilluns 15 de juny de 2020, 

a les 18:00 hores en sessió pública telemàtica. Hi ha varis temes molt rellevants, com 

l'adjudicació de les obres del nou itinerari fins el polígon, i l'inici de la licitació dels projectes 

de la Rambleta i de la Creu del Tall. Podeu consultar l'ordre del dia en el document adjunt. 

Més informació  

Mercat setmanal  

Agenda  - Dijous, 18 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 

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.  

 


