
 

Informa't dels serveis i horaris dels bars i restaurants del municipi 

Dijous, 26 de novembre de 2020  
 

Informa't dels serveis i horaris dels bars i restaurants del municipi   

Notícies - Dijous, 26 de novembre de 2020   

 

Després que el Govern anunciés  les mesures del pla d'aixecament de restriccions alguns 

bars i restaurants del municipi han obert. Us adjuntem els horaris actualitzats dels que ens 

han informat que ja han obert els seus establiments. A mesura que anem rebent 

informació de la resta els anirem actualitzant. 

Més informació  

 

 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel 

coronavirus SARS-CoV-2  

 

Notícies - Dijous, 26 de novembre de 2020   

 

És imprescindible que la ciutadania conegui i s’impliqui en el control de la pandèmia, 

contactant ràpidament amb el sistema sanitari si es presenten símptomes de covid-19 i 
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mantenint el compromís amb les mesures d’higiene, protecció i aïllament. Consulteu el 

procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 

Més informació  

 

A partir d'avui ja pots tramitar el nou ajut per a professionals i 

empreses del sector turístic  

 

Notícies - Dimecres, 25 de novembre de 2020   

 

A partir d'avui dijous a les 9 hores, a través del Canal Empresa , ja podreu tramitar els 

nous ajuts directes que es posen a disposició del sector turístic, tal i com publica avui 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquesta tercera línia d'ajuts, 

dotada amb 19 milions d'euros, està pensada de nou per a autònoms i empreses que han 

vist afectada la seva activitat turística per la Covid-19.  

Més informació  

 

 

Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les 

dones  

 

Notícies - Dimecres, 25 de novembre de 2020   

 

El 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 

envers les Dones, i des de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, com cada any, ens vam 

sumar a la jornada per manifestar de forma contundent el nostre rebuig vers les violències 
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masclistes i ens vam adherir al #Manifest25N2020 que promou el Govern de la 

Generalitat i l’Institut Català de les Dones, conjuntament amb les diputacions i les entitats 

municipalistes. 

Més informació  

 

Ferran Latorre protagonista de l'estrena de "Sense ficció"   

Notícies - Dimarts, 24 de novembre de 2020   

 

El vilatortí Ferran Latorre, el primer català que ha aconseguit fer els 14 cims de 8.000 

metres que hi ha al planeta va ser el protagonista de l'estrena de "Sense ficció" a 

TV3  ‘Mes enllà dels 8.000’, història de superació i lleialtat entre les muntanyes més altes 

del planeta. 

Més informació  

 

 

La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya   

Notícies - Dilluns, 23 de novembre de 2020   

 

Aquest hivern, el retorn de les aus migratòries a zones més càlides, es troba associada a la 
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dispersió de la grip aviar. En cas de tenir gallines per autoconsum, cal evitar que tinguin 

contacte amb les aus salvatges i notificar qualsevol sospita de malaltia. Us informem que 

les explotacions avícoles per a autoconsum són activitats que obligatòriament s’han 

d’inscriure al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya. 

Més informació  

 

Comença l’obertura progressiva d’activitats el 23 de novembre   

Notícies - Divendres, 20 de novembre de 2020   

 

S’inicia l’obertura progressiva d’algunes activitats a tot Catalunya afectades per la covid-

19. El pla d’obertura serà gradual i està dividit en 4 trams de 15 dies si l’evolució de la 

pandèmia ho permet. Gràcies a que ha baixat la interacció social, les xifres de la pandèmia 

a l'àmbit de Catalunya han millorat. Tot i això la ciutadania haurà de continuar extremant 

les precaucions. 

Més informació  

 

 

EL 9 NOU posa en marxa una plataforma perquè el comerç local 

pugui vendre per internet  

 

Notícies - Divendres, 20 de novembre de 2020   
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EL 9 NOU, conjuntament amb la plataforma Loriun, posa en marxa a través de la seva 

pàgina web un servei, batejat amb el nom de com-prapropera.cat, que pretén ajudar els 

petits comerços, restaurants i serveis de proximitat a beneficiar-se de la potencialitat del 

comerç en línia. 

Més informació  

 

Últims dies per veure l'exposició de ceràmica de Rosa Garcia 

Marchant  

 

Agenda - Divendres, 27 de novembre de 2020   

 

Encara no heu vist l'exposició de ceràmica El llapis,1662 de la ceramista Rosa Garcia-

Marchant? Teniu temps fins el dilluns 30 de novembre. L'exposició es troba a l'edifici de 

Ca l'Anglada, i està oberta cada dia de 10 del matí a 1 del migdia excepte els dijous que el 

Centre d'Informació Turística és tancat. 

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. 
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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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