
 

Dijous, 30 d'abril de 2020  

Dilluns les perruqueries podrien obrir, en espera de confirmació oficial 

Les perruqueries podrien obrir a partir del dilluns 4 de 
maig amb cita prèvia  

Notícies - Dijous, 30 d'abril de 2020  

 

Segons sembla dilluns que ve les perruqueries ja podrien obrir. S'inicia 

una fase de desescalament, tot i que cal que la ciutadania no es relaxi en 

prendre les mesures anticontagi. No podem confirma l'obertura de les 

perruqueies per la manca de comunicació de l’executiu espanyol, que 

encara no ho ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE). Consulteu 

els telèfons de les perruqueries de Sant Julià de Vilatorta per poder 

reservar hores. 

Més informació  

Restaurants amb servei a domicili durant la fase 
d'emergència  

Notícies - Dijous, 30 d'abril de 2020  



 

Més bars i restaurants del municipi s'han afegit a la iniciativa 

d'oferir menús a domicili. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta us 

informa de quins són, així eviteu desplaçaments innecessaris i reduïu la 

possible propagació de la covid-19. Els establiments de restauració encara 

no poden obrir les seves portes. 

Més informació  

El Gobierno de España organitzarà per franges 
horàries les sortides a partir de dissabte  

Notícies - Dijous, 30 d'abril de 2020  

 

El "Gobierno de España" sembla que organitzarà per franges horàries les 

sortides a partir de dissabte 2 de maig. El ministre de Sanitat, Salvador 

Illa, concretarà aquesta nova mesura de desescalada en una ordre 

ministerial que s'ha retardat i que s'hauria d'explicar en una roda de premsa 

aquesta tarda des de la Moncloa. D'aquesta manera, el "Gobierno de 

España" es fa seva una de les propostes que va fer ja fa dies la Generalitat 

de Catalunya. 

Més informació  



El Consultori informa sobre dades d’afectació per 
coronavirus al municipi  

Notícies - Dijous, 30 d'abril de 2020  

 

Des del Consultori de Sant Julià de Vilatorta volem informar-vos de 

l’activitat realitzada en els dos darrers mesos així com de les dades de què 

disposem respecte als efectes de la pandèmia per coronavirus a la nostra 

població. 

Més informació  

Des del Consultori us fem recomanacions per a l’ús 
de serveis sanitaris  

Notícies - Dijous, 30 d'abril de 2020  

 

L'EAP Santa Eugènia de Berga i el Consultori de Sant Julià de Vilatorta 

seguim treballant al vostre servei. Per la seguretat de tots, us 

recomanem la necessitat de trucar amb antelació per tal de demanar cita 

prèvia i evitar així possibles aglomeracions i la saturació del servei.  

Més informació  

Des del Consultori us fem recomanacions per les 
sortides al carrer  

Notícies - Dijous, 30 d'abril de 2020  



 

La famosa corba epidèmica per la infecció per coronavirus s’ha aplanat. 

Ara estem en la fase en que es considera que cada nou cas de COVID19 

(sigles de la malaltia) contagia sols a una altra persona (no a moltes com a 

l’inici). Però, la previsió és que seguirem tenint persones afectades per la 

malaltia i aquestes poden contagiar a altres. 

Més informació  

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta estudia 
mesures per facilitar el pas als vianants  

Notícies - Dimecres, 29 d'abril de 2020  

 

Ahir el programa Planta Baixa de TV3 es feia ressò del problema que 

tenen alguns pobles de tenir voreres estretes. Si les cues continuen, el pas 

és dificultós sobretot al carrer Núria. L'Ajuntament ja ha estudiat quines 

mesures emprendre si la situació continua. Podeu veure el vídeo a l'enllaç 

adjunt a partir del minut 1:28. 

Més informació  

Tria el teu rol. No juguis sol  

Notícies - Dimarts, 28 d'abril de 2020  



 

Aquesta setmana us proposem un nou recurs online per entrenir-vos a 

casa, el taller de sensibilització lingüística “Tria el teu rol. No juguis sol” 

que té com a objectiu facilitar un espai interactiu d’anàlisi i de reflexió 

sobre l’hàbit que existeix entre força catalanoparlants de canviar de 

llengua davant d’interlocutors no catalanoparlants, i adquirir recursos per 

afrontar aquestes situacions. 

Més informació  

Drets dels arrendataris en relació als seus contractes 
de lloguer i hipoteca  

Notícies - Dilluns, 27 d'abril de 2020  

 

El Consorci d’Osona de Serveis Socials ha editat una guia amb informació 

sobre drets dels arrendataris en relació als seus contractes de lloguer i 

hipoteca. Arran de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de la COVID-

19 s’han aprovat unes mesures per atendre les dificultats que la ciutadania 

pugui tenir en el manteniment i el pagament de l’habitatge. Les mesures 

van adreçades a les persones i famílies que viuen en un habitatge de 



lloguer i també a aquelles que viuen en un habitatge de propietat i que 

tenen una hipoteca.  

Més informació  

Recomanacions de com podeu sortir els nens i nenes  

Notícies - Dissabte, 25 d'abril de 2020  

 

Els nens i nenes fins a 13 anys ja podeu sortir al carrer i caminar, córrer, 

jugar. Recordeu, però,  aquesta sortida l’hem de fer amb protecció i 

de forma gradual, pas a pas, per protegir-nos nosaltres i els altres. En el 

document adjunt teniu la resposta a alguns dubtes i preguntes.  

Més informació  

"Gent vilatortina: confinada però activa"  

Notícies - Divendres, 24 d'abril de 2020  

 

Ara que hem de passar tot el dia a casa encara és més important dur a 

terme activitats perquè desapareixen les rutines diàries. En aquest enllaç 

us oferim diversos recursos en línia per ajudar a passar aquests dies de 

confinament. 

Més informació  

SARS-CoV-2: app’s per estar ben informat  



Notícies - Divendres, 24 d'abril de 2020  

 

Us recomanem quatre aplicacions (app) per a mòbils que us ajudaran a 

resoldre dubtes i us mantindran informats sense haver de sortir de casa: 

INFOVILATORTA app, STOP COVID19 CAT,  CONFINAT.CAT i 

GENCAT. 

Més informació  

 


