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El Govern de la Generalitat demana que s'aturi l'activitat social a 

Catalunya el màxim que es pugui. També ha anunciat el tancament 

perimetral de Catalunya. A més, hi haurà un confinament perimetral 

per municipis els caps de setmana durant un període de 15 dies. 

Aquestes són algunes de les noves restriccions per fer front a la segona 

onada del covid-19 que entraran en vigor aquest divendres, 30 

d'octubre, una vegada es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat 

(DOGC). 

Més informació  

 

L'Hospital de Vic restringeix l'accés només als 
pacients a tots els seus dispositius  

Notícies - Dijous, 29 d'octubre de 2020  



 

L'increment de contagis a la comarca i l'augment progressiu dels 

ingressos per covid-19 ha comportat noves mesures restrictives en 

l'accés als centres hospitalaris. 

Més informació  

 

Recomanacions davant la COVID-19 en la festivitat 
de Tots Sants  

Notícies - Dimarts, 27 d'octubre de 2020  

 

Recordeu les obligacions i recomanacions en relació amb les mesures 

de prevenció per tal d’encarar aquesta festivitat d’una forma segura i no 

afavorir la transmissió de la covid-19. Seguiu les recomanacions de 

protecció civil. 

Més informació  

 



Mesures i restriccions per contenir els brots de 
covid-19 a tot Catalunya  

Notícies - Dilluns, 26 d'octubre de 2020  

 

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures 

especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut 

pública per aturar la transmissió del virus de la covid-19 i protegir la 

salut de la població del territori. Aquestes mesures s’apliquen a tot 

Catalunya. 

Més informació  

 

Subvencions per als establiments de restauració i 
d'estètica i bellesa afectats per les restriccions  

Notícies - Dilluns, 26 d'octubre de 2020  

 

S'ha fet pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en 

l'àmbit de les activitats de restauració i els centres d'estètica i bellesa 

afectats econòmicament per la COVID-19, per tal de fer efectiva la 

continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquests sectors. 

Més informació  

 



Sant Julià de Vilatorta organitza una nova 
campanya de donació de sang aquest mes de 
novembre  

Notícies - Dilluns, 26 d'octubre de 2020  

 

Sant Julià de Vilatorta es prepara per acollir una nova campanya de 

donació de sang. Dilluns 9 de novembre es podrà donar sang a 

l’Aula de Cultura de  de 17 a 21 hores. Cal que els donants reservin 

hora des del web donarsang.gencat.cat. 

Més informació  

 

Una campanya de la grip marcada per la covid-19  

Notícies - Dilluns, 26 d'octubre de 2020  

 

La vacunació dels col·lectius de risc i dels professionals de la salut i de 

l’àmbit social esdevé especialment rellevant aquest any per la 

coexistència del virus de la grip amb el coronavirus SARS-CoV-2. 



Mireu el vídeo  on la vilatortina Dra. Monserrat Sanmartí fa especial 

èmfasi en la importància que els col·lectius de risc i el personal de 

centres sanitaris i socials es vacunin contra la grip. 

Més informació  

 

Sant Julià reforça els serveis contra la violència de 
gènere  

Notícies - Diumenge, 25 d'octubre de 2020  

 

Sant Julià destina l’ajut del Pacte d’Estat a l’atenció psicològica 

infantojuvenil per fills i filles de les dones víctimes de violència de 

gènere. 

Més informació  

 

Reparat el marge del passeig del Torrent  

Notícies - Diumenge, 25 d'octubre de 2020  

 



El temporal Glòria va fer diferents estralls al nostre municipi, com en 

altres llocs. Un d'aquests va ser els desperfectes que va ocasionar la 

crescuda de la riera de Sant Julià al seu pas pel Passeig del Torrent, 

provocant inundacions i la caiguda de part del mur d'escullera que es va 

fer fa pocs anys, amb afectacions al trànsit per aquest carrer. També el 

temporal va provocar la caiguda de forces pollancres en tot el passeig 

que va des del parc de les Set Fonts fins el final del passeig del Torrent. 

Més informació  

 

Eliminació de barreres arquitectòniques  

Notícies - Diumenge, 25 d'octubre de 2020  

 

Les noves urbanitzacions, les dels darrers anys, ja contemplen en el 

projecte i en la seva execució els guals per a que els vianants puguin 

travessar els carrers sense topar-se amb el desnivell de la vorada i la 

vorera. Aquest desnivell de vegades impedeix o dificulta molt la 

circulació dels veïns que van en cadira de rodes, amb cotxets de nens 

petits o amb el carretó de la compra. 

Més informació  

 

Creació d'un fanalet ceràmic-Setmana de 
l'Artesania  



Notícies - Dissabte, 24 d'octubre de 2020  

 

En motiu de la celebració de la Setmana de l'Artesania, dissabte 24 es 

va retransmetre un taller de la creació d'un fanalet ceràmic, a càrrec de 

Tanit Salvador,  pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Si encara no 

l'heu vist animeu-vos  a seguir-lo a l'enllaç adjunt. 

Més informació  

 

Inauguració de l'exposició de ceràmica de Rosa 
Garcia-Marchant  

Notícies - Dissabte, 24 d'octubre de 2020  

 

Divendres a les 8 del vespre es va fer l'acte inaugural de l'exposició de 

ceràmica: El llapis, 1662 de Rosa Garcia Marchant enmarcada en la 

celebració de la Setmana de l'Artesania. Seguiu-la a l'enllaç adjunt. 



Recordeu que podeu veure l'exposició a ca l'Anglada fins el 30 de 

novembre, amb grups de màxim 10 persones cada dia, de 10 a 13 

hores, excepte els dijous que el centre d'informació és tancat. 

Més informació  

 

Avís d'avaria a la línia telefònica  

Notícies - Dissabte, 24 d'octubre de 2020  

 

La nit del divendres al dissabte hi va haver una avaria a la línia 

telefònica de l'Av Nostra Senyora de Montserrat, 16. L'Ajuntament ho 

va notificar de seguida a telefònica perquè ho reparessin el més aviat 

possible. El servei de la brigada municipal va realitzar una reparació 

provisional per assegurar els cables. 

Més informació  

 

24 d'octubre. Dia de les Nacions Unides  

Notícies - Dissabte, 24 d'octubre de 2020  

 



Amb la celebració d’aquest dia es volen posar en relleu valors que 

varen inspirar les Nacions Unides com són la pau i la solidaritat entre 

els pobles. 

Més informació  

 

Ajudes en resposta a les restriccions per la covid-19  

Notícies - Divendres, 23 d'octubre de 2020  

 

El Govern ha aprovat mesures d’urgència per pal·liar les restriccions 

derivades de la pandèmia de la covid-19. S’hi podran acollir autònoms, 

pimes, microempreses i comerços dels sectors afectats. Consulteu-les a 

la imatge adjunta. 

Més informació  

 

Instal·lació de l'enllumenat de Nadal  

Notícies - Divendres, 23 d'octubre de 2020  



 

Totes les associacions de veïns o carrers que desitgin que les garlandes 

d'enllumenat de Nadal siguin instal·lades pel servei municipal, hauran 

de sol·licitar-ho, a les oficines de l'Ajuntament, abans del dia 2 de 

novembre de 2020. 

Més informació  

 

Convocatòria de ple extraordinari  

Agenda - Dilluns, 2 de novembre de 2020  

 

Convocada sessió plenària extraordinària el dilluns 2 de novembre de 

2020 a 2/4 de 9 del vespre. Per mesures preventives davant la covid-19, 

podeu seguir el Ple en directe per mitjà del canal de Youtube de 

l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, entrant en aquest enllaç.  

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.  

 


