
Dijous, 6 d'agost de 2020  

 

Baixen les consultes per simptomatologia covid-19 i 
les proves PCR fetes  

Notícies - Dijous, 6 d'agost de 2020  

 

El Consultori Local de Sant Julià de Vilatorta ha informat que aquesta 

darrera setmana hi ha hagut una disminució notable pel que fa a la 

quantitat de proves PCR fetes i de les consultes ateses per 

simptomatologia relacionada amb la covid-19. D'altra banda, l'Ajuntament 

fa pública una nota d'aclariment sobre els casos detectats fins ara. 

  

Més informació  

No participeu de les festes "rave" ni a les botellades  

Notícies - Dijous, 6 d'agost de 2020  

 

La Generalitat ha prohibit expressament el consum d'alcohol a la via 

pública per evitar el contagi del covid-19. L'Ajuntament sap que s'han 

organitzat festes "rave" al municipi que podrien propagar el contagi del 

virus, i ja s'ha posat en contacte amb pressumptes organitzadors perquè no 

fomentin aquestes greus conductes. Tota la població ha d'evitar organitzar 



o participar en festes improvisades d'aquest tipus, sabent la situació de 

pandèmia en què vivim. 

Més informació  

Anul·lada la Festa Major de Vilalleons  

Notícies - Dimecres, 5 d'agost de 2020  

 

L’Ajuntament ha decidit anul·lar la Festa Major de Vilalleons prevista 

pels dies 14, 15 i 16 d’agost. La decisió s'ha pres davant la dificultat de 

portar el registre de tots els assistents, la manca d'un recinte tancat, i la 

situació epidemiològica. 

Més informació  

Canvis en l'horari d'atenció al públic durant el mes 
d'agost  

Notícies - Dimecres, 5 d'agost de 2020  

 

Com és habitual, l'Ajuntament no farà atenció al públic les tardes del mes 

d'agost. Durant aquest mes, l’Ajuntament tindrà les portes obertes al 

públic en horari de 10 del matí a 2 del migdia.  

Més informació  



Recordatori sobre la recollida porta a porta  

Notícies - Dimarts, 4 d'agost de 2020  

 

Des de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Recollida de Residus 

d’Osona us volem recordar que les andròmines s’han de treure el dia 

anterior al marcat en el calendari, ja que el camió que fa la recollida passa 

a primera hora del matí.   

Més informació  

La perruqueria Lola tanca per jubilació  

Notícies - Dilluns, 3 d'agost de 2020  

 

Després de 33 anys Dolors Lavado ha tancat la perruqueria que regentava 

des del 1987 i ho ha volgut fer donant les gràcies a totes les usuàries i 

usuaris que han passat pel seu establiment de l’avinguda de Jaume 

Balmes, núm. 10. 

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.  
 


