Image not found or type unknown

Notícies
Ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats
extraescolars per fer front a les conseqüències de la covid-19
La nova convocatòria dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats
extraescolars per front a les conseqüències de la COVID-19 ja està aprovada.
El termini per fer la sol·licitud finalitza a les 15h del dia 1 de març de 2021.
Per a més informació cliqueu aquí
Dimarts, 23 de febrer de 2021

Atenció a l'estafa sobre "posar la vacuna de la COVID a domicili"
Des de Mossos d'Esquadre informen que en les darreres dates, s’ha detectat una estafa consistent en
trucar per telèfon a domicilis amb l’excusa de “posar la vacuna de la COVID a domicili”. Individus amb
intencions completament delictives proven d’estafar a les víctimes oferint productes que no tenen res a
veure amb la vacuna, o bé provant de furtar al descuit quelcom es trobin a l’habitatge .
Dijous, 7 de gener de 2021

Tramiteu sense cues ni desplaçaments
Us recordem que molts dels tràmits i gestions que necessiteu realitzar a l’Ajuntament es poden fer de
manera telemàtica, per poder evitar-vos cues i desplaçaments.
En aquests moments, és la manera més segura per garantir la vostra seguretat i la dels treballadors de
l'Administració.

Dilluns, 14 de desembre de 2020

Obertura progressiva d’algunes activitats en trams de 15 dies a partir de
dilluns 23 de novembre
A partir de dilluns 23 de novembre s’inicia l’obertura progressiva d’algunes activitats dissenyada per
trams de 15 dies. Serà gradual i es revisarà rigorosament. Per a més informació podeu consultar l'enllaç

adjunt de gencat salut , i també podeu consultar el document adjunt del PROCICAT.
Per veure millor la infografia sobre l'obertura progressiva d'activitats per trams, només cal que feu clic en
la mateixa imatge.
Divendres, 20 de novembre de 2020

Pròrroga de 10 dies a les mesures de contenció per la covid-19
Ahir al matí el PROCICAT va decretar la pròrroga de les actuals restriccions per disminuir els contagis
de la COVID-19 durant 10 dies.
Les mesures decretades inicialment per un període de 15 dies, es prorroguen fins el dia 23 de novembre.
Aquesta pròrroga NO afecta i permet la reobertura de manera individual dels centres d'estètica.
Es manté el confinament municipal durant els caps de setmana que impedeixen sortir del terme
municipal entre les 6 del matí de divendres i les 6 del matí de dilluns i el tancament perimetral de
Catalunya, així com la continuació del tancament de bars i restaurants i centres esportius, entre d'altres.
Divendres, 13 de novembre de 2020

Bars i restaurants de La Torre de Claramunt que ofereixen menjar per
emportar
Una de les mesures per fer front a la COVID-19 que van entrar en vigor el 16 d’octubre era que els bars i
restaurants només podien oferir servei de menjar per emportar, per recollir al mateix local o amb
lliurament a domicili .
Gran part dels establiments del Municipi dedicats a la restauració han volgut reactivar el seu negoci amb
aquestes noves condicions i estan oferint aquest servei a la nostra població. Us en passem la relació .
Als seus facebooks respectius podeu trobar el menjar que ofereixen.
Divendres, 6 de novembre de 2020

Més mesures en matèria de salut pública ampliades a les aplicades fa 15
dies per a la contenció del covid-19
Aquesta matinada es publicarà al DOGC noves mesures en matèria de salut pública que amplien i
mantenen les ja publicades fa 15 dies a bé de reduir les xifres de contagi produïdes per la covid-19.
Dijous, 29 d'octubre de 2020

La Festa de la Castanyada amb prevenció contra la covid

Tots Sants és una festa dedicada al record dels avantpassats i un dels costums d’aquesta celebració a
les nostres terres és la visita als cementiris, la menja de castanyes i l’elaboració de panellets.
Amb els anys aquestes costums s'han anat modificant i en l'actualitat s'ha transformat en una festa
lúdica, com és el cas a Pinedes de l'Armengol, que ja fa molts anys ha convertit en tradicional el túnel
del terror que organitzava la comissió de festes seguidament d'una festa amb música i ball, o com
també aquests dos darres anys els joves de La Torre festejaven el Halloween vestint el centre social
Sant Joan Baptista per fer- ne un espectacle de terror.

Dilluns, 26 d'octubre de 2020

Avui 26 d'octubre s'obren els cementiris del Municipi i es recomanen
mesures de prevenció davant la covid-19
L'Ajuntament informa de les recomanacions que fa Protecció Civil de la Generalitat, davant la proximitat
de la festivitat de Tots Sants, i que ha presentat avui a la reunió del PROCICAT per tal de celebrar
aquesta festa amb seguretat i complint totes les mesures i restriccions per la COVID-19
A partir d'avui 26 d'octubre s'obrirà el cementiri de Vilanova d'espoia fins el 8 de novembre en horari de
9 a 18h.
Dilluns, 26 d'octubre de 2020

Es posposa l'apertura del mercat a La Torre de Claramunt fins a nou
avís.
L'Ajuntament ha decidit posposar l'apertura del mercat prevista per dissabte 24 d'octubre, en prevenció i
seguint amb les noves limitacions i protocols del PROCICAT en la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15
d'octubre, per contenir el brot epidèmic de la pandèmia COVID-19.
Dilluns, 19 d'octubre de 2020

Els centre socials es tancaran a partir d'avui, seguint amb les noves
mesures dictades per la Generalitat
La Generalitat augmenta les mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de
salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del
territori. Per això , entre d'altres, tanca els centres cívics, casals d'avis i les ludoteques durant 15
dies com a mesura preventiva de contagis per coronavirus, segons ha anunciat el departament de
Treball, Afers socials i Famílies, seguint les instruccions del Departament de Salut.
Dilluns, 19 d'octubre de 2020

Noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidemiològic a Catalunya
Avui divendres, 16 d’octubre de 2020, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Divendres, 16 d'octubre de 2020

Divendres 31 de juliol va finalitzar amb èxit el casal d'estiu 2020
El casal d'estiu d'enguany a La Torre de Claramunt gestionat i organitzat per l'empresa Anima'ns va
finalitzar divendres passat amb molt bons resultats de participació, tot i i tenint en compte la situació
complicada i delicada provocada per la crisi sanitària a conseqüència de la covid 19 .
Dilluns, 3 d'agost de 2020

Informació dels casos positius per cornavirus a La Torre de Claramunt
En el següent enllaç que actualitza el departament de salut de la Generalitat que prové del pregistre
RSAcovid19, podeu consultar els casos positius per coronavirus en municipis de més de 200 persones.
Divendres, 24 de juliol de 2020

L'Ajuntament de La Torre de Claramunt us desitja una MOLT BONA
ESPECIAL REVETLLA DE SANT JOAN!
Aquesta revetlla de Sant Joan serà diferent a totes les viscudes fins ara, però es pot aconseguir gaudir ne igual respectant les mesures de prevenció adients!
Enguany l'Ajuntament restringirà espais específics, delimitats i degudament senyalitzats destinats al
llançament de petards, i es troben en les següents ubicacions:
Plaça Piscina a Pinedes de l'Armengol
La pista del parc del mil.leni i el pàrquing de Torresport
La Plaça a Vilanova d'Espoia
Dijous, 18 de juny de 2020

Cancel·lada la FESTA MAJOR de La Torre de Claramunt, Vilanova
d'Espoia i Pinedes de l'Armengol

Seguint amb el criteri establert amb la presa de decisió de la no obertura de la piscina, davant la crisi
sanitària provocada pel coronavirus i l'estat d'alarma decretat pel Govern, l'Ajuntament de La Torre de
Claramunt finalment ha decidit suspendre la Festa Major de La Torre que estava prevista, com cada any,
al voltant de la revetlla de Sant Joan.
Dimarts, 16 de juny de 2020

La Torre de Claramunt ha passat avui dilluns 15 de juny a FASE 3 de la
desescalada
Per a conèixer els canvis que afecten en aquesta fase, podeu accedir al següent enllaç on es troben les
respostes a les preguntes i dubtes més freqüents en tots els àmbits :

Dilluns, 15 de juny de 2020

La Piscina de La Torre de Claramunt no obrirà les seves portes aquest
any per primera vegada en la seva història.
El consistori lamenta haver de prendre aquesta decisió i els prejudicis que causarà, però davant de la
impossibilitat de fer complir les normes decretades pel govern espanyol, com a mesura de prevenció per
un rebrot o per la propagació del covid 19, i donat que la piscina és un lloc de socialització, i sobretot en
el nostre municipi que és també un punt de trobada on passar les vacances d'estiu, finalment s'ha pres
la decisió de no obrir aquest any la piscina municipal perquè no podem garantir l’eficàcia i l’acompliment
de les mesures sanitàries requerides.
Dimarts, 9 de juny de 2020

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.
Divendres, 5 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

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

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.
Dilluns, 25 de maig de 2020

La Torre de Claramunt és en FASE 1 de la desescalada
Els territoris que aquesta mitjanit (18 de maig) s'incorporen a la Fase 1 són els que corresponen a les
regions sanitàries de Girona, Lleida, la Catalunya Central i l'Alt Penedès i el Garraf.
Així doncs, tenint en compte que el municipi de La Torre de Claramunt pertany a la comarca de l'Anoia i
a la Regió Sanitària Catalunya Central, comuniquem que La Torre de Claramnt es troba en FASE 1 .
Adjunt trobareu el document amb totes les respostes a les preguntes freqüents .
Dilluns, 18 de maig de 2020

Gran èxit de participació en la campanya de recollida de productes
d'alimentació i d'higiene pel banc d'aliments

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.

Dilluns, 18 de maig de 2020

La Torre de Claramunt contempla un total de 84.500€ en mesures
econòmiques per aquest any 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
Dijous, 14 de maig de 2020

Nou horari i ubicació de les oficines d’anoia verda a partir d'avui dilluns
11 de maig
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.
Dilluns, 11 de maig de 2020

Segona setmana de recollida de productes d'higiene i alimentació per a
col.laborar en el banc d'aliments
El departament de serveis socials bàsic de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, que gestiona el banc
d'aliments per a persones i/o famíies en situació de vulnerabilitat, ha posat en marxa la Campanya de
recollida d’aliments i de productes d’higiene, per a poder aprovisionar els magatzems d’aliments bàsics i
ajudar al volum de persones que s’atenen demanant aquesta ajuda alimentària, sobretot en aquests
moments socio-econòmics que estem vivint ocasionat pel covid-19 on s’està observant una creixent
demanda d’aquestes sol.licituds.

Dilluns, 11 de maig de 2020

L'Ajuntament incorpora l’atenció presencial amb CITA PRÈVIA
A partir de dilluns 11 de maig l'Ajuntament tenia previst incorporar l’atenció presencial amb CITA PRÈVIA
, únicament per casos que no es puguin atendre per correu electrònic, instància telemàtica o
telefònicament . Aquest Servei s'ha posposat fins que s'activi la Fase 1 de l'Estat d'Alarma.
La cita prèvia es podrà sol·licitar per telèfon (93 8010329), mail (torre@diba.cat) o emplenant el
formulari que trobareu a la plana principal del portal web ( www.latorredeclaramunt)
Dilluns, 11 de maig de 2020

TANCATS ELS CENTRES I ACTIVITATS
Per tal de complir la normativa, actualment les instal·lacions i equipaments municipals resten tancats al
públic, així com els activitats que habitualment es duen a terme al Casal d’Avis, Centre Cívic
Dijous, 7 de maig de 2020

Gimnàstica de manteniment obert per a tothom pel canal de televisió
Canal Taronja
L'Ajuntament de La Torre de Claramunt, ha col.laborat amb l'iniciativa d'El Consell de la Gent Gran de
l'Anoia, en la publicació setmanal d'uns videos fet per professionals de la comarca amb sessions de
gimnàs de manteniment obert per a tothom, però especialment per a persones grans, que es podran
veure pel canal de televisió Canal Taronja durant els pròxims sis mesos .

Dijous, 30 d'abril de 2020

Com actuar si disposeu d'un document amb el termini de pagament
vençut
L’organisme de gestió tributària informa de què s'ha de fer en el cas de disposar d’un document amb el
termini de pagament vençut :
Dijous, 30 d'abril de 2020

L'Ajuntament millora les ajudes d’aliments bàsics a les famílies que es
troben en situació de risc social
La Targeta Moneder, un nou instrument d'ajut econòmic per a alimentació i productes de primera
necessitat que atorga el departament de Serveis Socials de La Torre de Claramunt a persones
vulnerables sense recursos.
Dilluns, 27 d'abril de 2020

Recull de les activitats dels nens i nenes de l'Escola Torrescasana per
Sant Jordi 2020
Ja tenim aquí el recull d'activitats relacionades amb la llegenda de Sant Jordi i realitzades des de casa
pels nens i nenes de l'Escola Torrescasana .
Contes, fotos, vídeos, creacions, totes elles amb molta creativitat i imaginació ! Felicitats !
Si voleu veure el vídeo cliqueu a l'enllaç
Divendres, 24 d'abril de 2020

Ja tenim guanyadora del concurs de" fotografia des de la finestra" !
L'Ajuntament ha rebut més de 550 visites a l'Instagram durant aquest 7 dies per poder visitar les
fotografies que han participat al concurs de "fotografia des de la finestra " que ha organitzat l'Ajuntament
amb col.laboració del departament de joventut , Anoia Jove.

Dijous, 23 d'abril de 2020

Representació dels personatges de la llegenda de Sant Jordi per part de
nens i nenes de l'escola La Torre
Aquests dies les escoles, tant La Torre com Torrescasana, han proposat als seus alumnes diferents
activitats relacionades amb la llegenda de Sant Jordi, ideant diferents maneres de preparar-ho des de
casa donades les circumstàncies de confinament que estem vivint.
L'Ajuntament ha volgut recopilar aquestes activitats en uns videos que volem compartir amb tots
vosaltres desitjant que passeu una molt feliç diada de Sant Jordi!
El primer que podreu trobar si cliqueu l'enllaç és el de l'escola de La Torre i properament publicarem el
de l'escola Torrescasana .

Dimecres, 22 d'abril de 2020

Mascaretes a la farmàcia
Ja es poden passar a buscar les mascaretes per la farmàcia . Es aconsellable anar- hi en el moment que
sigui realment necessari.
Dimarts, 21 d'abril de 2020

El banc d'aliments gestionat per serveis socials segueix en
funcionament per a les famílies que estiguin en situació de risc social
Donada la situació actual d´emergència social que estem vivint per la pandèmia provocada pel
Coronavirus, us fem saber que el Banc dels Aliments operatiu durant tot l'any gestionat per Serveis
Socials de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt, roman obert per a poder garantir la distribució dels
aliments en relació als diferents programes d'ajuda que s' ofereix. El servei en aquest cas és sol·licita
trucant a l'Ajuntament pels matins en horari de 9 a 14h .
Dilluns, 20 d'abril de 2020

