
 
 
El Consultori Local informa de les dades covid-19 del mes de maig i sobre 
els testos disponibles 
Dijous, 4 de juny de 2020 
 

Afectació de coronavirus al municipi el maig de 2020 segons el Consultori Local  

Notícies - Dijous, 4 de juny de 2020  

 
Des del Consultori de Sant Julià de Vilatorta volem informar-vos de l’activitat realitzada 
durant el mes de maig, així com de les dades de que disposem respecte als efectes de la 
pandèmia per coronavirus a la nostra població. 
Més informació  

El Consultori informa sobre les proves de la malatia per Coronavirus  

Notícies - Dijous, 4 de juny de 2020  

 
És fonamental la detecció precoç de casos sospitosos de covid-19 per fer el diagnòstic en 
estadis inicials de la malaltia i aïllar-los al més aviat possible. També és important detectar 
ràpidament els contactes estrets per evitar la propagació del coronavirus. La detecció precoç 
de nous casos i el seguiment de contactes són elements clau per tallar la cadena de 
transmissió del coronavirus. 
Més informació  

Quin servei estan donant bars i restaurants de Sant Julià i de Vilalleons per la covid-19?  

Notícies - Dimecres, 3 de juny de 2020  

 



A la Catalunya Central hem entrat a la fase 2 i alguns bars i restaurants de Sant Julià i de 
Vilalleons ja han obert l'interior a més de les terrasses, sempre respectant les mesures de 
seguretat obligatòries. L'Ajuntament segueix treballant amb els restauradors per intentar 
compatibilitzar les estrictes mesures anticontagi i iniciar quan abans millor la recuperació 
econòmica. 
Més informació  

A partir de dilluns 1 de juny ja hem entrat en fase 2  

Notícies - Dimecres, 3 de juny de 2020  

 
Sant Julià de Vilatorta ha entrat en fase 2, com tota la Catalunya Central. No et fas un 
embolic amb això de què pots fer i què no? Doncs nosaltres t'ho resumim en tres punts 
senzills de recordar. 
Més informació  

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta necessita contractar un peó de brigada per cobrir una 
baixa  
Notícies - Dimarts, 2 de juny de 2020  

 
Arran de la baixa d'un dels operaris de la brigada municipal, l'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta necessita contractar urgentment un peó de brigada per substituir-lo. 
Més informació  

El gimnàs i el pavelló esportiu municipal comencen a obrir  
Notícies - Dimarts, 2 de juny de 2020  

 
A partir de dimarts 2 de juny el gimnàs obre amb cita prèvia per les classes dirigides i amb 
un aforament màxim del 30% de les sales i donarà el màxim de servei possible amb totes les 
mesures de seguretat i higiene. Es podran fer servir els vestidors, però no les dutxes. Per més 
informació contacteu amb en Pau al tel: 670 28 33 97 o a fitpauness@live.com.Pel que fa a 
l'accés de les entitats durant la propera setmana es faran els treballs d'adequació de les 



instal·lacions per poder obrir el més aviat possible.  
Més informació  

L'Oriol Riera Experience 2020 suspès  

Notícies - Dimarts, 2 de juny de 2020  

 
La direcció de l'Oriol Riera Experience lamenta profundament la suspensió de 
l'esdeveniment. La decisió ha estat molt meditada i s'ha pres prioritzant la seguretat dels nens 
i nenes i de l'equip tècnic. 
Més informació  

Ets socio-sanitari i has viscut la pandèmia en primera línia? La revista Vilatorta vol parlar 
amb tu  
Notícies - Dimarts, 2 de juny de 2020  

 
Com en l’edició anterior, la  propera revista Vilatorta dedicarà unes pàgines a la crisi 
sanitària i social que ha creat el covid-19. Volem dedicar un apartat a tota la gent de Sant 
Julià i Vilalleons del món socio-sanitari que hagi viscut en primera línia aquesta situació 
perquè ens expliquin la seva experiència personal.  
Més informació  

Demà divendres 5 de juny s'acaba el període d'inscripcions pel Casal d'Estiu Municipal 2020  

Notícies - Dilluns, 1 de juny de 2020  

 
Fins demà dia 5 de juny estan obertes les inscripcions per a participar al Casal d’Estiu 
Municipal de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. 



Més informació  

Arbres del passeig del Torrent  

Notícies - Dissabte, 30 de maig de 2020  

 
Les precipitacions, primer del temporal Glòria al gener i posteriorment del mes d’abril, van 
provocar importants desperfectes en el passeig del Torrent. Primer es va haver de retirar amb 
caràcter d’urgència alguns arbres caiguts i tancar una part del vial per garantir la seguretat 
dels vianants i vehicles. 
Més informació  

Mercat setmanal  

Agenda - Dijous, 11 de juny de 2020  

 
Tots els dijous de 8 a 13 hores hi haurà les parades d'alimentació al mercat a la plaça de 
Catalunya. La resta de parades podrien reobrir els seus negocis aquest proper dijous. Us 
mantindrem informats de les novetats. 
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.  

 


