
Dijous, 7 de maig de 2020  

 

Quins comerços i serveis estan oberts a Sant Julià i a 
Vilalleons?  

Notícies - Dijous, 7 de maig de 2020  

 

Des del dilluns 4 de maig ja poden obrir al públic comerços i establiments 

amb cita prèvia. La notícia a Sant Julià és l'obertura de les perruqueries, 

del centre dental Sant Julià i de monPEU clínica podològica. Els serveis 

de restauració poden acceptar comandes, que s’hauran de recollir per 

emportar o servint a domicili però en cap cas es podrà consumir dins dels 

locals.  L’activitat comercial que ja estava permesa inicialment per l’estat 

d’alarma (alimentació, productes de primera necessitat i farmàcies) 

segueix com fins ara. Podeu consultar els comerços i serveis oberts al 

nostre municipi en el documents adjunts. 

Més informació  

La preinscripció escolar serà a partir del 13 de maig  

Notícies - Dijous, 7 de maig de 2020  

 



Finalment ja se sap que entre el 13 i el 22 de maig hi haurà el període de 

preinscripció escolar. Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial 

des del primer dia. En canvi, de forma presencial només es podrà fer a 

partir del dia 19 de maig i amb cita prèvia. 

Més informació  

Núria Güell, violinista vilatortina, toca cada vespre 
des del balcó pels seus veïns  

Notícies - Dimecres, 6 de maig de 2020  

 

Núria Güell, violinista vilatortina, cada vespre, des del balcó de casa, toca 

una peça per tot el veïnat del carrer de la Mercè. Amb el violí, la Núria 

porta la música al balcó per animar als seus veïns durant el confinament. 

En l'enllaç adjunt podeu veure un vídeo. 

Més informació  

Descarrega't el dossier d'activitats pel desconfinament 
de l'Espai Activa't  

Notícies - Dimarts, 5 de maig de 2020  

 



A l'Espai Activa't hem preparat un dossier amb activitats d'estimulació 

cognitiva, passatemps i consells per passar el confinament a casa, que s'ha 

repartit a les persones dels grups d'envelliment actiu que tenen dificultats 

d'accés a les TIC. Us animem a que us descarregueu el Dossier 

d’Activitats pel Confinament i continueu actius des de casa.  

Més informació  

Informació tributària d'interès: documents amb 
termini de pagament vençut  

Notícies - Dilluns, 4 de maig de 2020  

 

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) envia aquest comunicat per si 

disposeu d’algun document amb termini de pagament vençut. Com que 

s’han allargat els terminis de pagament podeu fer la gestió seguint les 

indicacions de l’enllaç adjunt. Es recomana fer-ho a través del web perquè 

algunes vegades el pagament en caixers automàtics no accepta els 

documents  amb termini de pagament vençut. 

Més informació  

Palau digital  

Notícies - Dilluns, 4 de maig de 2020  

 



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

casa, Palau Digital. És l'extensió virtual de l’oferta del Palau de la Música 

Catalana i l’Orfeó Català. Un espai amb enregistraments, 

conferències, masterclasses, trobades amb artistes i continguts 

de divulgació musical i del nostre patrimoni. 

Més informació  

A Sant Julià de Vilatorta no hi haurà franges horàries 
per les sortides  

Notícies - Divendres, 1 de maig de 2020  

 

El "Gobierno de España" va organitzar per franges horàries les sortides a 

partir de dissabte 2 de maig. El ministre de Sanitat, Salvador lla va 

anunciar que, en els municipis de menys de 5.000 habitants, no seran 

aplicables les franges horàries per a les sortides per fer esport i passejar. 

Per tant al nostre municipi no hi haurà franges horàries. Malgrat això, 

l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta us recomana que eviteu circular 

per les zones més cèntriques i busqueu espais oberts, que no porteu a la 

quitxalla a comprar, que respecteu la distància de seguretat i eviteu les 

aglomeracions. 

Més informació  

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

Notícies - Divendres, 1 de maig 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 - Divendres, 1 de maig 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 - Divendres, 1 de maig 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  

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

Notícies - Divendres, 1 de maig 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  

Posposada la reunió informativa del casal d'estiu 2020 
Agenda - Divendres, 8 de maig de 2020  

 

Es posposa la reunió informativa presencial del Casal d’Estiu Municipal 

prevista per aquest divendres 8 de maig a 2/4 de 9 del vespre fins a nova 

data i format. 

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.  

Vull modificar la meva subscripció  

No vull rebre més el butlletí  

 


