
 

Sant Julià homenatja les víctimes de la covid-19 

Dijous, 7 de gener de 2021  
 

Homenatge a les víctimes de la covid-19   

Notícies - Dimecres, 6 de gener de 2021   

 

Coincidint amb la festivitat de Sant Julià, patró de la parròquia, el proper dissabte 9 de 

gener, a les 12 del migdia, es farà un homenatge a les víctimes de la covid-19. 

Més informació  

 

 

Evolució de la pandèmia de covid-19 a Sant Julià de Vilatorta   

Notícies - Dimarts, 5 de gener de 2021   

 

Com hem anat fent periòdicament, us informem de l’evolució de l’epidèmia de covid-19 

segons les dades de persones ateses al consultori de Sant Julià de Vilatorta. 
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Més informació  

 

Noves mesures covid-19 a Catalunya, vigents fins al 17 de gener   

Notícies - Dimarts, 5 de gener de 2021   

 

A partir del 7 de gener i durant deu dies fins al 17 de gener (ambdós inclosos), estan en 

vigor les noves mesures excepcionals per contenir les dades epidemiològiques a 

Catalunya, atès que en les últimes setmanes s’ha notat un empitjorament de la situació de 

la pandèmia. Un dels canvis més destacables és que es torna a activar el confinament 

municipal. 

Més informació  

 

 

L’Ajuntament bonifica la llicència d'obres del Casal Núria   

Notícies - Dimarts, 5 de gener de 2021   

 

La nova propietat del Casal Núria està endegant la restauració de l’edifici per rehabilitar 
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els pisos del majestuós Casal i l’edifici adjacent –la casa on hi havia la barberia-. 

Més informació  

 

Ja pots sol·licitar el vot per correu pel 14F: aquest cop, també per 

internet  

 

Notícies - Dilluns, 4 de gener de 2021   

 

En primer lloc, la sol·licitud del vot es pot fer com sempre a l'oficina de Correus, però 

aquest cop es pot demanar també per internet amb un certificat digital (com el DNI 

electrònic o l'idCAT). La petició es pot fer fins al 4 de febrer. 

Més informació  

 

 

Avís per fred i neu a Catalunya   

Notícies - Dilluns, 4 de gener de 2021   

 

Aquest dilluns el Servei de Meteorologia de Catalunya (Meteocat) va activar un avís de 
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perill per fred i neu. La situació de fred intens, que pot arribar a la categoria d’onada de 

fred, es mantindrà fins diumenge. 

Més informació  

 

Noves restriccions als patinets elèctrics   

Notícies - Dilluns, 4 de gener de 2021   

 

A partir d’aquest 2 de gener els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal 

estan sotmesos a una nova normativa de la Direcció General de Trànsit,  que preveu 

diverses novetats i restriccions en la seva circulació. 

Més informació  

 

 

Horaris del Bibliobús el mes de gener   

Notícies - Dilluns, 4 de gener de 2021   

 

Us comuniquem que els horaris i freqüències del bibliobús continuen veient-se afectats 
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per les mesures vigents, que continuaran aplicant-se durant aquest mes de gener. El 

Bibliobús serà, doncs, a Sant Julià de Vilatorta, el 14, 21 i 28 de gener de les 3 a 2/4 de 6 

de la tarda. 

Més informació  

 

Canvis en l’ordenança de la llar d’infants   

Notícies - Dilluns, 4 de gener de 2021   

 

Per aquest curs 2020-2021 s’han introduït alguns canvis en l’ordenaça que regula la llar 

d’infants municipal Patuleia. S’adapten els menús apostant pels aliments frescos i de 

proximitat, s’eliminen els aliments processats, excepte els canelons i les croquetes, i es 

redueixen els aliments congelats.  

Més informació  

 

 

Convocada una borsa de tècnics per a la Patuleia   

Notícies - Dilluns, 4 de gener de 2021   

 

 

http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/horaris-del-bibliobus-el-mes-de-gener.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/canvis-en-lordenanca-de-la-llar-dinfants.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/canvis-en-lordenanca-de-la-llar-dinfants.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/convocada-una-borsa-de-tecnics-per-a-la-patuleia.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/canvis-en-lordenanca-de-la-llar-dinfants.html
http://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/convocada-una-borsa-de-tecnics-per-a-la-patuleia.html


La llar d’infants Patuleia té una plantilla de mestres estable. Aquest curs, la covid-19 ha 

obligat a contractar més mestres per poder mantenir els grups bombolla de forma estable 

per evitar l’encreuament d’alumnes i professionals, la qual cosa ha exhaurit les persones 

integrants de la borsa que hi havia disponible des de feia tres anys.  

Més informació  

 

Consulta els calendaris de la recollida de residus del 2021   

Notícies - Divendres, 1 de gener de 2021   

 

Ja estan disponibles a la web els calendaris 2021 de recollida de residus. Els podeu 

consultar clicant aquí  

Més informació  

 

 

Homenatge a les víctimes de la covid-19   

Agenda - Dissabte, 9 de gener de 2021   
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L’acte es farà a la cruïlla entre el carrer de l’Albareda i el carrer Miquel Martí Pol, a les 

12 del migdia, on es plantarà un arbre per recordar a les víctimes de la covid-19, així com 

també la solidaritat de les persones que van estar a primera línia en la lluita contra el 

virus. L'homenatge estarà amenitzat amb la música de la vilatortina Núria Güell. 

Més informació  

 

 

Inauguració de l'exposició Vilatorta i la Sardana   

Agenda - Dissabte, 9 de gener de 2021   

 

El dissabte 9 de gener, a les 6 de la tarda, a ca l'Anglada, inauguració de 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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Ofici Solemne. "Celebració de Sant Julià" -patró de la parròquia-   

Agenda - Diumenge, 10 de gener de 2021   

 

El diumenge 10 de gener, a les 12 del migdia, a l’església parroquial: OFICI SOLEMNE 

en honor a Sant Julià. 

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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