
Dijous, 9 de juliol de 2020  
 

Informa't de les normes per gaudir d'una bona Festa Major 

A partir d'avui 9 de juliol la mascareta és obligatòria al carrer  

Notícies - Dijous, 9 de juliol de 2020  

 

A partir d'avui 9 de juliol el pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a 

malalties transmissibles ha aprovat l’ús de mascareta obligatòria en tots els espais públics 

encara que es pugui garantir la distància de seguretat. L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

us demana que seguiu les normes dictades pel Govern. 

Més informació  

Canvi de franges en l'accés a la piscina  

Notícies - Dimecres, 8 de juliol de 2020  

 

Aquesta setmana s'ha canviat les franges d'accés a la piscina. Les franges seran: de 10 del 

matí a 3 de la tarda i de 1/4 de 4 de la tarda a les 8 del vespre amb un 50% de l'aforament. Per 

accedir a la piscina, caldrà, com abans, demanar cita prèvia. Per fer les reserves, cal enviar un 

whatsapp o trucar al telèfon 661 03 1636 (Xoan). També podeu fer la sol·licitud de reserva 

enviant un correu electr&ograve;nic:&nbsp;infosantjuliapiscines@gmail.com.Recordeu que 

l'aforament o les franges poden canviar en funció de la normativa que aprovi el Govern. Us 

mantindrem informats. 



Més informació  

Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons tindran Festa Major  

Notícies - Dimecres, 8 de juliol de 2020  

 

Enmig d'una situació excepcional, Sant Julià de Vilatorta tindrà Festa Major. Amb totes les 

mesures sanitàries adients i amb un programa adaptat a la situació actual. Però el nostre 

poble no renuncia a celebrar la seva festa més gran, en una aposta més pel món de la música i 

de la cultura. La Festa Major tindrà un contingut reduït, amb actes per a cada franja d'edat. Es 

concentrarà el cap de setmana del 17, 18 i 19 de juliol, en un únic escenari, a l'espai verd de 

la zona esportiva. També Vilalleons tindrà un programa adaptat per la seva Festa Major, el 

15 d'agost, amb sardanes i cantada d'havaneres. 

Més informació  

Normes per gaudir d'una bona Festa Major  

Notícies - Dimecres, 8 de juliol de 2020  

 

- Per entrar al recinte cada persona haurà de donar nom, cognom i un telèfon de contacte. 



Relacioneu-vos només amb el vostre grup de convivència. 

- Mantinguem la distància de seguretat. Evitem aglomerar-nos en els punts de major 

afluència, corn els accessos o els lavabos. 

- Es obligatori l'ús de mascareta. Fer sovint higiene de mans. 

- Recorda: si et trobes malament, queda't a casa. No participis de la Festa Major.Truca al teu 

metge de família. 

Més informació  

Canals d'atenció a l'usuari de Sorea  

Notícies - Dimecres, 8 de juliol de 2020  

 

Sorea informa que fins al setembre no faran atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament. 

Però podeu utitlitzar aquests canals d'atenció a l'usuari. Podeu consultar-los en el cartell i el 

document adjunt. 

Més informació  

El Consell d'Infants acomiada el curs 2019/20  

Notícies - Dimecres, 8 de juliol de 2020  

 



Entre tants impediments que ha provocat la situació del covid-19, també s’ha vist afectat el 

Consell d’Infants. Els consellers i conselleres, que porten tot el curs reunint-se per recollir 

opinions dels seus companys i companyes i poder així millorar el municipi, no es van poder 

acomiadar presencialment ni fer el tancament del curs. És per això que hem preparat un vídeo 

resum del que s’ha dut a terme durant el curs 2019-2020, a fi de fer-ne partícep a la resta de 

veïns i veïnes de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.   

Més informació  

Obres al carrer Núria  

Notícies - Dimarts, 7 de juliol de 2020  

 

La companyia Endesa ens ha fet saber que aquest dijous dia 9 de juliol començarà a treballar 

al carrer Núria, a petició d’un comerç del municipi. L’actuació consistirà en fer una rasa per 

passar cablejat elèctric que començarà al número 22 (al BBVA) i anirà avançant per acabar al 

número 12 (pastisseria Crossandra). Aquesta obra es pot allargar un parell de setmanes i 

quedarà afectada la zona d’aparcament d’aquest carrer. Demanem comprensió i paciència a 

tots els veïns afectats. 

Més informació  

Balanç de la campanya especial de donació de sang a Sant Julià de 
Vilatorta  

Notícies - Dimarts, 7 de juliol de 2020  



 

El dilluns 6 de juliol la unitat del Banc de Sang i Teixits es va instal·lar a l'Aula de Cultura 

de Sant Julià de Vilatorta i va recollir les donacions de sang de 52 vilatortines i vilatortins i 

3 oferiments en la campanya especial de donació de sang, amb l'objectiu d'ajudar a garantir 

l'assistència sanitària en els hospitals. 

Més informació  

Projecte Caminem Junts  

Notícies - Dilluns, 6 de juliol de 2020  

 

La Júlia i l’Arnau, de Sant Julià de Vilatorta, són els protagonistes d'un programa a Canal 

Taronja. L’Arnau és usuari de Sant Tomàs i la Júlia és una voluntària que s’ha apuntat al 

projecte ‘Caminem Junts’. 

Més informació  

L'Ajuntament de Sant Julià participa a la taula de mobilitat pel pla 
director de les vies ciclistes d'Osona  

Notícies - Dilluns, 6 de juliol de 2020  

 



L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va participar el passat dia 3 de juliol a la primera 

sessió de la Taula de Mobilitat d'Osona "Moure's a peu i en bicicleta a Osona" promoguda 

pel Consell Comarcal d'Osona. 

Més informació  

Farmàcia i òptica Comas  

Notícies - Divendres, 3 de juliol de 2020  

 

La Farmàcia i òptica Comas us comuniquen que a partir d'ara l'òptica estarà oberta només 

amb cita prèvia. Per més informació consulteu l'enllaç adjunt. 

Més informació  

1a setmana del Camp Tortí superada!  

Notícies - Divendres, 3 de juliol de 2020  

 

El divendres 3 de juliol va finalitzar la primera setmana al Camp Tortí, el casal per a joves on 

s’ofereixen activitats de treball cooperatiu i de servei a la comunitat combinat amb activitats 

de lleure perquè els nois i noies joves del poble puguin conèixer l’entorn, al mateix temps 



que gaudeixen treballant conjuntament i fent accions per millorar el poble.  

Més informació  

Deixalleria mòbil  
Agenda - Divendres, 10 de juliol de 2020  

 

Si tens restes d'oli de cuinar, bombetes, piles, aparells electrònics petits i altres residus que no 

saps a on llançar, aquest divendres 10 de juliol, la deixalleria mòbil serà, com és habitual, al 

carrer Compositor Ramon Victori. L'horari en què estarà operativa la deixalleria és de 10 del 

matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. 

Més informació  

Caminada de descoberta al Puig del Far  

Agenda - Dissabte, 11 de juliol de 2020  

 

La primera sortida després del confinament que forma part del programa d'activitats Gaudim 

a l'Espai Natural Guilleries-Savassona és la caminada al Puig del Far per descobrir el 

paisatge, la toponímia i la cultura es farà el proper dissabte 11 de juliol. Hora i lloc de 

trobada: A les 9 h a l’Area Esplai dels Vernets de Ca la Marta (Vilanova de Sau). 

Més informació  



Actuació de Paula Valls I am a Sant Pere de Casserres  
Agenda - Dissabte, 11 de juliol de 2020  

 

Aquest dissabte 11 de juliol, a 2/4 de 8 del vespre, es farà l'actuació de Paula Valls I am al 

Monestir de Sant Pere de Casserres. Aquesta actuació forma part del programa del Festival 

d'Estiu. Les entrades es poden comprar a www.codetickets.com. L'aforament és 

limitat. Podeu consultar els actes al cartell adjunt. 

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 
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