
 

El consultori local comença a vacunar a la gent gran del poble 

Dijous, 25 de febrer de 2021  
 

El consultori local comença a vacunar a la gent gran del poble   

Notícies - Dijous, 25 de febrer de 2021   

 

El consultori local informa que seguint el pla establert pel Departament de Salut, 

han començat a vacunar a les persones més fràgils (centre de dia, atenció domiciliària, 

grau de dependència...). Continuaran per les franges d’edats que tenen més risc de patir 

complicacions si emmalalteixen: primer els majors de 80 anys. Ho aniran fent per ordre 

(de més grans a més joves en general) i la velocitat dependrà del nombre de vacunes que 

vagin arribant. 

  

Més informació  

 

 

Declaració d'episodi ambiental per alta contaminació de l’aire   

Notícies - Dimecres, 24 de febrer de 2021   

 

Atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10),  a 
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causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 18 de febrer, la Direcció 

General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha declarat episodi ambiental per alta 

contaminació de l’aire. 

Més informació  

 

Sant Julià de Vilatorta organitza una nova campanya de donació 

de sang el mes de març  

 

Notícies - Dimecres, 24 de febrer de 2021   

 

Sant Julià de Vilatorta es prepara per acollir una nova campanya de donació de sang. 

Dilluns 8 de març es podrà donar sang a l’Aula de Cultura de 17 a 21 hores. Cal que 

els donants reservin hora des del web donarsang.gencat.cat. 

Més informació  

 

 

Jornada de portes obertes a les escoles del municipi   

Notícies - Dimecres, 24 de febrer de 2021   
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Vols conèixer les escoles del municipi? La jornada de portes obertes al Col·legi del Roser 

serà el diumenge 28 de febrer i a l'escola Bellpuig el dissabte 6 de març. 

Més informació  

 

 

Mesures per a la contenció de la covid-19 aplicables a partir del 

22 de febrer a Catalunya  

 

Notícies - Dimarts, 23 de febrer de 2021   

 

A partir del 22 de febrer entren en vigor algunes modificacions de les mesures especials 

de contenció de la covid-19. Els canvis modifiquen alguns dels aspectes que ja recollien 

les resolucions generals anteriors i afecten directament l’autorització de determinades 

competicions esportives i l’abast de les activitats escolars. El nou paquet de mesures 

estarà vigent durant 7 dies. 

Més informació  

 

 

Convocatòria de tècnic/a de l'administració general   
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Notícies - Dimarts, 23 de febrer de 2021   

 

Ja pots consultar la llista de candidats/es admesos/es i exclosos/es de la prova psicotècnica 

del procés selectiu per un tècnic/a de l'administració general aquí  

Més informació  

 

 

Portes obertes d'ESO a l'Institut les Margues   

Notícies - Divendres, 19 de febrer de 2021   

 

D’acord amb les instruccions establertes per Departament d’Educació, es podran 

realitzar visites guiades presencials però sempre amb cita prèvia. Els dies 9, 10  i 11 de 

març es podrà sol·licitar una visita personalitzada en hores convingudes. 

Més informació  

 

 

Dia Internacional contra l´homofòbia en el futbol   
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Notícies - Divendres, 19 de febrer de 2021   

 

Avui celebrem el Dia Internacional contra l’Homofòbia en el Futbol, que es commemora 

el 19 de febrer. Aquesta jornada té l’objectiu de garantir els drets de totes les persones a 

gaudir d’una pràctica esportiva lliure de qualsevol tipus de discriminació per raó 

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 

Més informació  

 

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Divendres, 26 de febrer de 2021   

 

Visita l'exposició Vilatorta i la Sardana, en commemoració dels 50 anys de 

l'Agrupació Sardanista de Sant Julià de Vilatorta. L'exposició romandrà oberta tots els 

dies de 10 a 1 del migdia, excepte els dijous. 

Més informació  
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Noves pistes i nous tupins amagats, participa al Geocachtortí!   

Agenda - Dissabte, 27 de febrer de 2021   

 

Encara no has participat al “Geocachtortí”? Segueix les noves pistes que et donem i troba 

un dels tupins amagats. Ets pots endur un premi. En el sorteig de la setmana passada els 

guanyadors van ser Ramon Morera i Dani Blasi. 

Més informació  

 

 

Passejada guiada al Casol de Puigcastellet   

Agenda - Diumenge, 28 de febrer de 2021   

 

El diumenge 28 de febrer l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona enceta el programa 

Passejades guiades de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, al qual 
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participa per primera vegada. L’espai natural ofereix deu passejades que tenen per 

objectiu ajudar a conèixer millor el patrimoni natural i cultural del seu àmbit, posar-lo en 

valor i fomentar-ne la conservació. La primera es fa a Folgueroles per conèixer ibers, 

ausetans i el jaciment del Casol de Puigcastellet. 

Més informació  

 

Jornada de portes obertes al Col·legi el Roser   

Agenda - Diumenge, 28 de febrer de 2021   

 

Vols conèixer el Col·legi el Roser? El diumenge 28 de febrer es fa jornada de portes 

obertes. Reserva la teva plaça.  

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 
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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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