
 

Dijous, 15 d'octubre de 2020  
 

El Govern tanca bars i restaurants i limita al 30% l'accés als 

comerços 

El Govern tanca bars i restaurants i limita al 30% l'accés als 

comerços  

Notícies - Dijous, 15 d'octubre de 2020  

 

El Govern ha acordat avui un paquet de restriccions per reduir al màxim la interacció social. 

Les noves mesures afecten el comerç, tant local com a les grans superfícies, l'àmbit esportiu i 

cultural, i la celebració d'esdeveniments com congressos, que queden suspesos durant quinze 

dies. A més, el Govern recomana explícitament la reducció dels desplaçaments fora del 

domicili i limitar al màxim les trobades esporàdiques, com sopars i sortides de cap de 

setmana. 

Més informació  

 

Els bars i restaurants del municipi si que podran fer menjar per 

emportar  

Notícies - Dijous, 15 d'octubre de 2020  

 

Des de l'Ajuntament estem amb comunicació amb els establiments per veure com oferiran 

aquest servei. En una propera actualització de la noticia us n'adjuntarem el funcionament que 
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organitzaran.  

Més informació  

 

Avui commemorem els 80 anys de l’afusellament del President 

Lluís Companys  

Notícies - Dijous, 15 d'octubre de 2020  

 

Avui, 15 d’octubre de 2020, es compleixen 80 anys que la dictadura franquista va assassinar 

el president Lluís Companys en compliment d’una sentència injusta. Per commemorar aquest 

esdeveniment, Sant Julià de Vilatorta s’uneix al dol declarat pel Govern de la Generalitat a 

tot Catalunya, amb motiu del 80è aniversari de l’afusellament del president de la Generalitat, 

Lluís Companys i Jover.  

Més informació  

 

Jo em vacuno! Per mi i per tots!  

Notícies - Dijous, 15 d'octubre de 2020  

 

Aquest any més que mai. És vital per reduir la transmissió de la grip i facilitar la lluita contra 

la covid-19. Fes-ho per la teva salut i la del teu entorn.Tu ets una peça fonamental per aturar 

la pandèmia. Cuidem el que som.  A partir del 15 d’octubre demana cita prèvia per venir-te a 

vacunar, al consultori de Sant Julià de Vilatorta. Telèfon: 93 812 22 33. 

Més informació  
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L'Ajuntament engega un projecte nou pels infants i joves del 

municipi  

Notícies - Dijous, 15 d'octubre de 2020  

 

El dilluns 19 d’octubre s’engega un projecte nou pels infants i joves del municipi. Es tracta 

del SIS itinerant, Servei d’Intervenció Socioeducativa. Un espai pensat per atendre a infants 

d’entre 6 i 12 anys i a les seves famílies. El projecte s’ubicarà a l’escorxador, i es portarà a 

terme els dilluns i els dijous a la tarda. 

Més informació  

 

Sant Julià de Vilatorta participa a la Setmana de l'Artesania de 

Catalunya 2020  

Notícies - Dijous, 15 d'octubre de 2020  

 

Per segon any consecutiu Sant Julià de Vilatorta participa a la Setmana d’Artesania de 

Catalunya. Sota el lema “l’Artesania pot salvar el món”,destaquem una exposició de 

ceràmica de Rosa Garcia Marchant i un taller de creació d'un fanalet ceràmic solar a càrrec 

de Tanit Salvador. 

Més informació  
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Dia Internacional de la Dona Rural  

Notícies - Dijous, 15 d'octubre de 2020  

 

Avui 15 d’octubre se celebra arreu del món el "Dia Internacional de la Dona Rural", amb 

l’objectiu de retre homenatge i reconèixer el paper cabdal de les dones en l’agricultura, la 

ramaderia, l’emprenedoria rural i la fixació de la població en el territori. 

Més informació  

 

Suspeses les curses ciclistes a Sant Julià de Vilatorta  

Notícies - Dimecres, 14 d'octubre de 2020  

 

El club Ciclista Calma ha suspès la 5ª Cursa Ciclista Sant Julià, corresponent a la Copa 

Catalunya Infantils i la cursa de la Copa catalana de cadets, ja que la Unió de Federacions 

Esportives Catalanes (UFEC) ha anunciat aquest dimarts en un comunicat que totes les 

competicions esportives d'àmbit català, federades, escolars o privades, quedaran ajornades 

durant dos caps de setmana per ajudar a contenir els brots de coronavirus. 

Més informació  

 

L’autorització per la instal·lació de la fibra òptica a la façana és 

decisió de cada propietari  

Notícies - Dimecres, 14 d'octubre de 2020  
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L'operadora de telecomunicacions Orange España Comunicaciones FIjas S.L.U. ha demanat 

desplegar la fibra òptica al municipi de Sant Julià de Vilatorta. Recordeu que podeu exigir a 

l'empresa per on ha de passar els cables i on ha de collar les caixes de connexions a la vostra 

façana. 

Més informació  

 

Informació als professionals dels sector turístic en relació a la 

covid-19  

Notícies - Divendres, 9 d'octubre de 2020  

 

L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme han fet un espai dirigit als 

professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada relacionada 

amb la COVID-19 que afecta el sector turístic català. 

Més informació  

 

El Govern suspèn les regles fiscals per al 2020 i el 2021  

Notícies - Divendres, 9 d'octubre de 2020  

 

El Consell de Ministres ha aprovat allò que veníem reclamant des de l'inici de la pandèmia, la 

suspensió de les regles fiscals per als anys 2020 i 2021. L'acord resta pendent de la probable 

convalidació al Congrés dels Diputats. Aquesta reclamació ha estat molt lluitada per 

l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, el Consell Comarcal d'Osona i el món local català. 

Més informació  

 

Ramon Mas satiritza les teràpies de manual en una “calidoscòpica” 
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novel·la breu  

Notícies - Divendres, 9 d'octubre de 2020  

 

Les teràpies alternatives, l’autoajuda, els gurús… L’escriptor vilatortí Ramon Mas dispara 

contra tot plegat a través de la sàtira i amb una trama d’intriga a la seva darrera novel·la, 

‘L’endemà de la teràpia’.  

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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