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Notícies
L’Ajuntament de la Torre de Claramunt engega un any més el casal
d’estiu del municipal
Enguany, es comptarà amb la coordinació de l’empresa Anima’ns Grup, una empresa anoienca i
professional en l’àmbit del lleure i en l’àmbit esportiu, infantil i juvenil des de fa molts anys.
Tot i que la pandèmia de la COVID19 ha causat molts canvis en els funcionaments socials, l’Ajuntament
ha fet una aposta de compromís per no deixar enrere serveis bàsics com són l’educació i el lleure infantil
en època d’estiu. Tot i així, ha calgut adaptar-se a totes les condicions establertes pels governs
nacionals i caldrà fer-ho davant els nous canvis que puguin arribar en un futur. És per aquest motiu, que
l’Ajuntament ha decidit fer un sol casal centralitzat a la Torre de Claramunt.
Divendres, 5 de juny de 2020

Servei especial de suport a la ciutadania per a l’impuls de la tramitació
electrònica
Com ja s'ha anat publicant, des de l'Ajuntament s'estan prenent mesures de tot ordre de suport a les
famílies, les empreses i els/les autònoms/es adreçades a minimitzar l’impacte social i econòmic derivats
de l’estat d’alarma per COVID19.
Per poder beneficiar-se de totes aquestes mesures els/les ciutadans/es, empresaris/àries i autònoms/es,
necessiten fer tràmits i requereixen de documentació que han de facilitar diferents administracions, i això
exigeix de coneixements, sistemes d’autenticació i habilitats que molts ciutadans i ciutadanes no tenen
assolits.

Dijous, 4 de juny de 2020

El Consell Comarcal obre la convocatòria d'Ajuts Individuals de
Menjador i Transport escolar per al curs 2020-2021
L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de
menjador i transport escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris, de segon cicle d'educació
infantil i de centres d'educació especial sufragats amb fons públics de la comarca de l'Anoia per al curs
2020-21.

Dimecres, 3 de juny de 2020

La Torre de Claramunt suspèn temporalment el procés de pressupostos
participatius 2019-2020
La Junta de Govern aprova la proposta de suspendre temporalment la 2a edició de pressupostos
participatius de la Torre de Claramunt en atenció a l’actual situació de crisi.
Dilluns, 1 de juny de 2020

Preinscripcions i matrícula a les llars d'infants per al curs 2020-2021
La llista provisional d’admesos s'exposarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament però per l’excepcionalitat
actual, els interessats hauran de trucar a l’Ajuntment per saber si han estat admesos.
Divendres, 29 de maig de 2020

L’Ajuntament imprimeix materials educatius per a l’alumnat amb
necessitats
Des que les escoles del Municipi, l'escola La Torre i l'escola Torrescasana de Vilanova d'Espoia, es van
tancar degut al confinament provocat per la pandèmica del covid-19, la regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, amb la coordinació dels diferents centres educatius, ha estat
treballant per donar servei als alumnes de les dues escoles que no tenen al seu abast el material
necessari per a poder realitzar amb normalitat les tasques que els mestres i tutors els envien des de les
diverses plataformes virtuals.

Dijous, 28 de maig de 2020

Dilluns 1 de juny l'equip de la brigada municipal estrenarà la nova nau

Dilluns 1 de juny, l'equip de la brigada municipal es situarà definitivament a la nova nau ubicada a prop
de la deixalleria municipal, al carrer Parellada, sn.
La nau consta de 800mt quadrats diàfana, amb una planta d'altell al primer pis de 100mts. condicionada
amb els serveis mínims que estableix la legalitat per aquest tipus d'usos i on s'hi han adaptat espais
polivalents
Dijous, 28 de maig de 2020

Servei d'orientadora laboral de L'Ajuntament de La Torre de Claramunt
segueix en actiu
El servei d'ocupació que ofereix l'Ajuntament de La Torre segueix oferint el seu servei, tot i treballar de
manera telmàtica.
És un servei públic adreçat a tots els habitants de la Torre de Claramunt, que té per missió proporcionar
els recursos que faciliten l'accés a l'ocupació a les persones que cerquen un lloc de treball o millorar les
seves competències a través de formació adequada al seu perfil.
Podeu demanar cita prèvia trucant a l'Ajuntament, o dirigint-vos al mail orientacio@anoia.cat
Dilluns, 25 de maig de 2020

Es reobren les pistes de padel amb una nova directiva ; El club de padel
La Torre
Des del passat mes de març les pistes de padel de La Torre de Claramunt tenen una nova directiva, i
han passat a ser getionades pel Club de Padel La Torre, tot i que la gestió de la reserva se seguirà fent
de manera domòtica (no presencial) mitjançant la plataforma de Click&Padel com fins ara.
Dilluns, 25 de maig de 2020

El servei de joventut no s’ha aturat durant el confinament!
La tècnica de joventut ha seguit fent assessories personalitzades a les persones joves que ho han
requerit, orientant en qualsevol àmbit segons les seves necessitats.
El canal principal de comunicació bidireccional amb els i les joves ha estat el whatsapp (679.964.684) tot
i que el canal més útil per traslladar qualsevol tipus d’informació ha estat l’ instagram on es pot trobar
informació de tots els àmbits en els que els joves es poden trobar amb incerteses.
Dilluns, 25 de maig de 2020

Relació de Beques i Ajuts a la Torre de Claramunt pel curs 2020-2021

L'objecte de la convocatòria és l’atorgament d'ajuts a famílies amb necessitats econòmiques i/o socials,
amb l'objectiu de contribuir en l’acompanyament, socialització i educació dels infants i joves del nostre
municipi en totes les etapes educatives, des de la Llar d’Infants fins als seus Estudis Superiors.
A partir de l'1 de juny s'obrirà el període per sol.licitar les diferents beques i ajudes per al foment de
l’ensenyament en beques en llibres de text i ajuts per a estudis .
Dijous, 21 de maig de 2020

Transport escolar del migdia per alumnes de l'Escola Torrescasana 2020
Dimecres, 20 de maig de 2020

La Universitat Autònoma de Barcelona atorga el Segell Infoparticipa 2019
a la web de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt
Dimarts, 19 de maig de 2020
L’Ajuntament de La Torre ha aconseguit el reconeixement del Laboratori de Periodisme i Comunicació
de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el segell Infoparticipa 2019 que premia la qualitat en
transparència. Amb aquest, ja suma quatre guardons. És el quart any consecutiu que la web del municipi
torradà assoleix aquest guardó però enguany i amb motiu de la situació excepcional provocada per la
Covid-19, l'acte presencial de lliurament de premis que organitza la Facultat de Ciències de la
Comunicaciós’, sha hagut d’ajornar i caldrà esperar per anar a recollir el premi.

La Torre de Claramunt es declara MUNICIPI FEMINISTA
Dilluns, 18 de maig de 2020
En el Ple celebrat dimecres 13 de maig 2020, l'Ajuntament refermava el seu compromís amb la lluita
contra les desigualtats, la violència masclista, i la discriminació dels col·lectius LGTBI, aprovant per
unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana i recolzada per tots els grups municipals en
la qual s'acorda declarar La Torre de Claramunt Municipi Feminista.

Gran èxit de participació en la campanya de recollida de productes
d'alimentació i d'higiene pel banc d'aliments
Dilluns, 18 de maig de 2020
Divendres 15 de maig va finalitzar la campanya de recollida d'aliments destinada a totes aquelles

famílies més vulnerables que sol.liciten aquest tipus d'ajuda mitjançant el servei de Serveis Socials que
gestiona l'Ajuntament.

La Torre de Claramunt contempla un total de 84.500€ en mesures
econòmiques per aquest any 2020.
Dijous, 14 de maig de 2020
Des que va començar la crisi sanitària del covid-19 , l’Ajuntament de La Torre de Claramunt ha estat
lluitant per pal·liar amb les conseqüències socio-econòmiques provocades per la Crisi Covid-19, amb
una sèrie de mesures aplicades des del mes de març i que s’han vist incrementades en aquest darrer
període amb un import de 47.100€.
La recaptació anual prevista des de l'ajuntament per fer front a l'emergència sanitària serà de 300.000
euros menys, un 10% del que és habitual

Nou horari i ubicació de les oficines d’anoia verda a partir d'avui dilluns
11 de maig
Dilluns, 11 de maig de 2020
L’horari per LA TORRE serà a partir d'ara : DILLUNS de 16.00 a 19h, DIMARTS de 11 a 14h i
DIVENDRES de 9 a 14h.
L’oficina serà als BAIXOS DEL CENTRE SOCIAL DE LA TORRE amb accés directe pel carrer
Piscina sn.
Al Centre Social de Pinedes de l’Armengol els DIMECRES de 16.30 a 19h i els DIVENDRES de 11 a
14:30h.

