
Dijous, 28 de maig de 2020  

 

Dilluns la Catalunya Central podria entrar a fase 2, 
i obre el gimnàs! 

El gimnàs i el pavelló esportiu municipal comencen a 
obrir  

Notícies - Dijous, 28 de maig 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. 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. Per més 

informació contacteu amb en Pau al tel: 670283391 o a 

fitpauness@live.com. 

Més informació  

Des del Consell d’Infants han iniciat una campanya 
de conscienciació sobre el medi ambient i la 
contaminació  

Notícies - Dijous, 28 de maig de 2020  



 

Des del Consell d’Infants han iniciat una campanya de conscienciació 

sobre el medi ambient i la contaminació. Consisteix en missatges creats 

pels propis consellers i conselleres que volen transmetre a la societat per 

un món millor i més net. La campanya és per instagram 

@consell.infants_sjvi l’objectiu és que la gent comparteixi aquests 

missatges per arribar al màxim de persones possible. 

Més informació  

Segurament dilluns 1 de juny entrem en fase 2  

Notícies - Dijous, 28 de maig de 2020  

Segurament el proper dilluns 1 de juny Sant Julià de Vilatorta entrarà 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  

Consulteu les actualitzacions dels serveis dels bars i 
restaurants de Sant Julià i de Vilalleons  

Notícies - Dimecres, 27 de maig de 2020  

 



A la Catalunya Central continuem a la fase 1 i obren algunes terrasses de 

Sant Julià i de Vilalleons. El proper dilluns està previst que passem a la 

fase 2, per això alguns restaurants tornaran a obrir  terrasses respectant les 

mesures de seguretat obligatòries. L'Ajuntament està treballant amb els 

restauradors per intentar compatibilitzar les estrictes mesures anticontagi i 

iniciar quan abans millor la recuperació econòmica. 

Més informació  

Actuació de millora de la intersecció de la carretera 
BV-5201 d'accés a la Font d’en Titus  

Notícies - Dimarts, 26 de maig de 2020  

 

Us informem que el proper dimarts dia 2 de juny, l'Oficina Tècnica de 

Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona preveu dur 

a terme l’actuació de millora de la intersecció de la ctra. BV-5201 d'accés 

a la Font d’en Titus. Serà una actuació a les línies mitgeres de la cruïlla i 

en principi no es preveuen desviaments de trànsit. 

Més informació  

Teniu fotos de la font de sant Fèlix?  

Notícies - Dimarts, 26 de maig de 2020  



 

L’any 1986 Josep Constansó va restaurar la font de sant Fèlix i 

l’Ajuntament va encarregar una nova majòlica de ceràmica amb la imatge 

del sant, malmesa pel pas del temps. Molt temps després, aquell plafó de 

rajoles de ceràmica va ser destrossat, víctima de bretolades i vandalisme. 

Ara l'Ajuntament s'ha proposat restituir la majòlica de la font de sant 

Fèlix. En teniu fotos? 

Més informació  

Informació i inscripcions - Casal d'Estiu Municipal 
2020  

Notícies - Dimarts, 26 de maig de 2020  

 

A partir del dia 25 de maig fins al 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  

Del 25 al 31 de maig es celebra la 21a setmana sense 
fum  

Notícies - Dilluns, 25 de maig de 2020  



 

Amb el lema “Desconnecta’t de la cigarreta, endolla’t a la vida”, engega la 

21a Setmana sense fum. Enguany donada la situació actual ocasionada per 

la COVID-19 no es realitzaran activitats comunitàries presencials però es 

vol continuar sensibilitzant a la població de la importància que té per a la 

salut el fet de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir 

d'un ambient lliure de fum. 

Més informació  

Saps que el dissabte 23 de maig hauríem celebrat el 
KERAMIK, festa d’experiències amb fang al parc de 
les Set Fonts?  

Notícies - Dissabte, 23 de maig de 2020  

 

Aquest any havíem preparat la Fira del Tupí per convertir-la en el 

KERAMIK, una festa d’experiències amb fang, un taller obert per 

conèixer les tècniques, disseny i art de la mà de ceramistes i terrissers 



emergents i professionals per crear les teves peces fetes amb les pròpies 

mans, creativitat i enginy. 

Més informació  

A partir del 21 de maig és obligatori dur mascareta en 
els espais públics per tota la població a partir de 6 
anys  

Notícies - Dissabte, 23 de maig de 2020  

 

L’ús de la mascareta protectora és obligatòria en la via pública, en espais a 

l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al 

públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat 

interpersonal de com a mínim dos metres. Aquesta ordre, que ha 

publicat el BOE, ha entrat en vigor el dijous passat 21 de maig i s’aplicarà 

durant tota la vigència de l’estat d’alarma per covid-19 i les seves 

possibles pròrrogues. S’entendrà completa l’obligació mitjançant l’ús de 

qualsevol mena de màscara, preferentment les higièniques i quirúrgiques, 

que cobreixi nas i boca. 

Més informació  

Mercat setmanal  

Agenda - Dijous, 4 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.  
 


