
Dijous, 17 de setembre de 2020

Consulteu el projecte de l’avinguda Balmes
Projecte itinerari ciclista: adequació de l’avinguda Balmes a Zona
30
Notícies - Dijous, 17 de setembre de 2020

El passat 31 d’agost la Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte d’adequació de

l’Avinguda Balmes per adequar-la a via 30 amb la intenció d’habilitar un itinerari per

bicicletes que comuniqui el centre amb la zona de les escoles del municipi. Es tracta de fer

compatible el trànsit de vehicles i el de ciclistes per l'avinguda, habilitant una Zona 30 que

garanteixi la seguretat de tothom qui utilitzi aquesta via. Consulta'l aquí.

Més informació

Què hem de fer si som un contacte estret d’un positiu en covid-19?
Notícies - Dimecres, 16 de setembre de 2020

Si sou contacte estret d’un positiu en covid-19 se us farà una prova PCR. Tot i que el resultat

sigui negatiu, heu de fer la quarantena durant 14 dies (temps màxim d’incubació del virus).

Fer-ho és molt important per aturar els contagis, gràcies per col·laborar!



Més informació

A la farmàcia, la Targeta Sanitària sempre a sobre
Notícies - Dimecres, 16 de setembre de 2020

A causa de la covid-19, els usuaris que no porten la recepta actualitzada, ja sigui perquè no

poden anar al Consultori a que els hi renovin/imprimeixin l'últim pla de medicació o bé

perquè se'ls ha incorporat un nou medicament via telefònica a la recepta, no se'ls pot donar la

medicació sol·licitada si no porten la Targeta Sanitària.

Més informació

Talls intermitents a la carretera BV-5202 a l'alçada del Puig
Notícies - Dimecres, 16 de setembre de 2020

A causa de l'execució de les obres de l’itinerari de vianants i ciclistes a Sant Julià de

Vilatorta, hi hauran talls intermitents a la carretera BV-5202 a l'alçada del Puig en els propers

dies. Com ja ha informat l'Ajuntament pels seus canals de comunicació el projecte és d'una

gran complexitat i per tant les afectacions al trànsit seran importants durant tot el termini

d'execució de les obres que es preveu que finalitzin l'abril de 2021. Disculpeu les molèsties.

Més informació

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s'adhereix a la Setmana
Europea de la Mobilitat sostenible
Notícies - Dimarts, 15 de setembre de 2020



L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’adhereix a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la

Sostenibilitat i enguany col·laborarà amb la Setmana Europea de la Mobilitat 2020 (del 16 al

22 de setembre) “Per una mobilitat sense emissions”. El lema vol expressar la voluntat

d'arribar a la neutralitat en emissions de carboni el 2050, i també s'incidirà en la importància

de l'accessibilitat en els transports.

Més informació

Suma’t a recollir les deixalles incíviques!
Notícies - Dimarts, 15 de setembre de 2020

L’Ajuntament s’uneix a la campanya Let’s Clean Up Europe, una campanya de

conscienciació i de recollida de residus comuna a tot Europa que té com a objectiu la

sensibilització vers els residus que es llencen incontroladament a la natura.

Més informació

El Punt Jove Tortí ha tornat a obrir
Notícies - Dimarts, 15 de setembre de 2020



El dilluns passat 14 de setembre el Punt Jove Tortí ha tornat a obrir les seves portes els

dilluns i dimecres de les 5 de la tarda a les 8 del vespre a l’edifici de Ca l’Anglada (1a

planta).

Més informació

L'alimentació saludable en l'etapa escolar
Notícies - Dimarts, 15 de setembre de 2020

La guia de l'alimentació saludable en l'etapa escolar facilita informació, eines i recursos a les

famílies, centres educatius i serveis de restauració escolar per preparar acuradament les

planificacions alimentàries i alhora promoure hàbits alimentaris saludables i sostenibles entre

la població infantil. Consulteu-la aquí

Més informació

Aprèn a patinar i diverteix-te
Notícies - Dilluns, 14 de setembre de 2020



Vols aprendre a patinar? Doncs el club de patinatge artístic de Sant Julià de Vilatorta t'ho

posa fàcil. Els patinadors/es a partir de 4 anys podeu fer una prova gratuïta durant un mes al

pavelló esportiu municipal de Sant Julià de Vilatorta els dilluns i divendres de les 17.30 a les

19 h.

Més informació

El servei de vigilància municipal unifica el telèfon
Notícies - Dilluns, 14 de setembre de 2020

El telèfon fix 93 812 27 60 del servei de vigilància municipal deixarà de ser operatiu a finals

d'aquest 2020. Per parlar amb els vigilants municipals truqueu al 665 76 77 93.

Més informació

Convocatòria d’ajuts per a activitats esportives extraescolars 2020-
2021
Notícies - Divendres, 11 de setembre de 2020

Us recordem que segueix oberta la convocatòria d’ajuts per a activitats esportives

extraescolars, que tenen per finalitat cobrir les despeses d’activitats esportives que es duguin

a terme per a infants de 3 a 16 anys, fora de l’horari escolar i pel curs 2020-2021, a les

famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social del municipi. El termini

finalitza el 30 de setembre de 2020.

Més informació



El termini de presentació de les sol·licituds de dos ajuts per a
l'emprenedoria s'acaba dilluns 21
Notícies - Divendres, 11 de setembre de 2020

Recordeu que s'han convocat dos ajuts per a l’allotjament de persones emprenedores o

empreses noves a un espai de coworking. Les sol·licituds es poden presentar fins el proper

dilluns 21 de setembre, inclòs.

Més informació

El divendres 25 de setembre finalitza el termini inscripcions pel
curs de català inicial per nouvinguts
Notícies - Divendres, 11 de setembre de 2020

El Servei d'Acollida i Integració del Consell Comarcal farà un curs de català inicial per

nouvinguts a Osona. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de setembre, i es poden fer via

telemàtica omplint el formulari d'inscripció que trobareu en aquest enllaç. En cas de no

disposar de mitjans per fer la inscripció telemàtica, podeu adreçar-vos a les oficines de

l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.

Més informació

Deixalleria mòbil



Agenda - Divendres, 18 de setembre de 2020

Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i altres residus que no

saps a on llançar, aquest divendres 18 de setembre, la deixalleria mòbil serà, com és

habitual, al carrer Compositor Ramon Victori. 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

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
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