Notícies
S’ofereix una nova possibilitat d’expedir i/o renovar el DNI a
Torrelles
Una unitat mòbil de la Policia Nacional ens visitarà el proper 8 de febrer per a facilitar el tràmit a les persones que no
poden desplaçar-se fora del municipi

Divendres, 21 de gener de 2022

Entren en funcionament sis radars pedagògics instal·lats en
diversos punts del municipi
Aquests aparells avisen les persones conductores que superen els límits de velocitat però sense que això
comporti cap sanció

Divendres, 21 de gener de 2022

Torrelles es prepara per gaudir de la Festa Major de Sant
Pau
Entre les activitats programades hi ha el Correfoc, la botifarrada, la baixada de carretons, el concurs d’estellar i una
caminada popular

Divendres, 21 de gener de 2022

Es constitueix la comissió de participació en l’oferta
educativa de Torrelles
Una de les novetats previstes per al curs vinent pel Departament d’Educació és la reducció de ràtios a les aules de P3

Divendres, 21 de gener de 2022

Prop del 79 % dels veïns i les veïnes de Torrelles tenen la
pauta complerta de vacunació
La franja d’edat amb un percentatge més baix de persones vacunades és la que correspon als joves de 20 a 39 anys

Dimecres, 19 de gener de 2022

El conte de La Nevera arriba en format audiovisual
El vídeo, elaborat per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona, pretén explicar als infants el projecte
que es desenvolupa al mercat de Tujereng

Dimarts, 18 de gener de 2022

Xerrada per a famílies sobre els riscos associats al consum
de drogues
La sessió, organitzada pel SADIP, s’impartirà el dia 9 de febrer amb la voluntat d’acompanyar els pares i les mares
en matèria de prevenció de les addiccions

Dimarts, 18 de gener de 2022

S’habilita un punt de vacunació per als veïns i les veïnes de
Torrelles que s’hagin de posar la dosi de reforç
El CAP Vila Vella de Sant Vicenç dels Horts atendrà la ciutadania sense cita prèvia el proper dilluns 10 de gener de 16
a 20 hores

Dimarts, 4 de gener de 2022

Tot a punt per a rebre Ses Majestats els Reis d’Orient el dia 5
de gener
La cavalcada sortirà a les 17 hores de Cal Xicarró i recorrerà la carretera BV-2005 per portar Melcior, Gaspar i
Baltasar fins als campaments reials

Dimarts, 4 de gener de 2022

Ja es pot consultar el nou butlletí municipal
La revista inclou un apartat dedicat al pressupost municipal de l’any 2022 i als esforços del govern local per reduir el
deute públic

Divendres, 24 de desembre de 2021

Es lliuren els premis del concurs de postals de Nadal de la
gent gran
Els treballs guanyadors d’aquesta edició han estat el dibuix de la Montserrat Alsina i el poema de la Farners Casas

Dijous, 23 de desembre de 2021

Modificacions en el calendari de la recollida de residus
Durant les festes nadalenques hi haurà algun canvi en els dies en que es farà la recollida del paper i cartró així com en
l’horari de la deixalleria

Dimarts, 21 de desembre de 2021

Se celebra la trobada anual de la Junta Local de Seguretat
Els diferents cossos policials i d’emergències van presentar els seus resultats i es va fer un seguiment a la
implementació del Pla local de Seguretat

Dilluns, 20 de desembre de 2021

L’Ajuntament estrena un nou web municipal
El nou portal és una aposta de l’equip de govern per millorar el servei, garantir la transparència i prioritzar la
tramitació en línia

Divendres, 17 de desembre de 2021

L’Ajuntament destina 4.000 euros a projectes del Fons
Català de Cooperació
Una part del 0,7 % del pressupost municipal servirà per finançar projectes de cooperació a països en vies de
desenvolupament

Dijous, 16 de desembre de 2021

Arriba el Nadal a Torrelles
El Tió donarà el tret de sortida a les festes, que recuperen algunes activitats com la festa de Cap d’Any i la Cavalcada
de Reis

Dijous, 16 de desembre de 2021

Torrelles participa en un trobada estatal de municipis que
aposten pel model de Residu Mínim
La reunió ha servit per plantejar estratègies comunes davant la nova Llei de Residus que prepara el Govern de l’Estat

Dimecres, 15 de desembre de 2021

Prova pilot per reduir les incidències causades pels porcs
senglars
S’han instal·lat uns ganxos per poder elevar els cubells i evitar que els animals n’escampin el contingut a la via pública

Dimecres, 15 de desembre de 2021

Se celebra la primera comissió de treball del Consell
d’Infants
Els consellers i conselleres es van reunir per escollir la llibertat d’expressió com el tema que treballaran al llarg del
curs escolar

Dimecres, 15 de desembre de 2021

Torrelles treballa per una bona gestió agroforestal
La instal·lació de la caldera de biomassa permetrà desenvolupar un pla per reduir la massa forestal i
minimitzar el risc d’incendi

Dimecres, 15 de desembre de 2021

Treballant per unificar la senyalització dels accessos a les
Muntanyes del Baix
L’Ajuntament ha signat un conveni amb el Consell Comarcal per garantir que aquests
camins tinguin la mateixa imatge corporativa en tots els municipis.
Dilluns, 13 de desembre de 2021

Es posa en marxa una campanya de Nadal per dinamitzar el
comerç local
Aquest any, les persones que comprin en algun dels 38 establiments adherits podran
aconseguir dos vals per valor de 500 euros cadascun
Divendres, 3 de desembre de 2021

El pressupost municipal de 2022 s'aprova per ampli consens
El pressupost 2022, que congela els impostos per segon any consecutiu, ha rebut el
suport dels grups municipals de CATtorrelles, Junts x Torrelles i del PSC-Torrelles
Dijous, 2 de desembre de 2021

L’Ajuntament demana millores en el servei que ofereix el
Centre d'Atenció Primària
El consistori ha traslladat al Departament de Salut les queixes de les persones usuàries
del CAP amb la voluntat de recuperar el nivell de qualitat anterior a la pandèmia
Dimecres, 1 de desembre de 2021

Torrelles diu prou a les violències masclistes
Durant tota una setmana s’han organitzat activitats per commemorar el 25N com
espectacles teatrals, tallers, exposicions i la lectura del manifest institucional
Dimarts, 30 de novembre de 2021

S’obre un procés participatiu per a decidir el futur de l’àmbit
de Can Coll
L’Ateneu acollirà divendres la inauguració d’una exposició i una sessió informativa per
explicar la situació actual i els criteris que seguirà la nova proposta d’ordenació
urbanística del sector
Dimarts, 30 de novembre de 2021

L’Institut Torrelles participa en el projecte Reacciona
L’alumnat de 3r d’ESO està elaborant un audiovisual per a l’Associació Catalana per la
Pau que l’entitat podrà utilitzar en les seves campanyes de sensibilització
Dimarts, 30 de novembre de 2021

Nova reunió de seguiment amb Endesa per millorar la xarxa
elèctrica al municipi
Durant el mes de desembre es preveu que es realitzin millores en el transformador del
carrer de les Rovires
Dilluns, 29 de novembre de 2021

Visita a l’Ajuntament de l’alumnat de 3r de primària de
l’escola Sant Martí
L’alcalde i alguns regidors de l’equip de govern han rebut els infants per grups, garantint
així el compliment de les mesures de prevenció
Divendres, 26 de novembre de 2021

S’obre una convocatòria d’ajuts municipals per a noves
persones autònomes
Les sol·licituds per accedir-hi s’han de presentar entre el 27 de novembre i el 6 de

desembre de 2021 a través de la Seu electrònica
Divendres, 26 de novembre de 2021

La biblioteca amplia el seu horari per oferir l’Aula d’Estudi
nocturna
El servei entrarà en funcionament el proper 1 de desembre i romandrà a disposició de les
persones estudiants fins al 31 de gener
Dijous, 25 de novembre de 2021

Es posa en marxa una campanya per afavorir la recollida de
l’oli usat
L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania uns embuts per facilitar el reciclatge de
l’oli a casa i el seu trasllat a la deixalleria
Dimecres, 24 de novembre de 2021

Aigües de Barcelona ret comptes sobre el Pacte Social a
Torrelles de Llobregat
Més de 650 famílies torrellenques han rebut algun tipus de bonificació de la Cobertura
Solidària prevista en el Pacte Social subscrit entre l’empresa i l’Ajuntament
Dimarts, 23 de novembre de 2021

Torrelles s’adhereix a la campanya dels Dies Europeus de la
Solidaritat Local
L’alumnat de l’Institut hi ha participat amb la projecció i el debat del documental “Encara
hi ha algú al bosc”, sobre la guerra de Bòsnia i Hercegovina
Dimarts, 23 de novembre de 2021

Es constitueix el Consell d’Infants de Torrelles de Llobregat
El passat divendres es va celebrar la primera sessió plenària durant la qual es van
nomenar els infants que formaran part d’aquest òrgan participatiu
Dilluns, 22 de novembre de 2021

Millorant les competències digitals de les persones
desocupades
En el marc del projecte TTT, també s’estan impartint sessions formatives sobre les eines
de Google destinades al comerç local
Dilluns, 22 de novembre de 2021

Incorporant la perspectiva de gènere a l'educació
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora de Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat i
Joventut
Divendres, 19 de novembre de 2021

La Festa Major de Sant Martí ha tornat amb més força que
mai
Els Correfocs i el Correbous han omplert els carrers de Torrelles en la que ha estat una
celebració molt participativa
Dimarts, 16 de novembre de 2021

Torrelles es mobilitza contra les violències masclistes
Del 21 al 28 de novembre s’han programat diferents actes com un espectacle a l’Ateneu,
exposicions d’artistes locals, una sessió de cinefòrum i un taller de pintura corporal
Dimarts, 16 de novembre de 2021

La Generalitat i l’AMB aposten pel model de gestió de
residus de Torrelles de Llobregat
Durant la celebració del 25è aniversari de la planta de compostatge, les dues institucions
es van comprometre a estendre el model Porta a Porta a tot el país
Dilluns, 15 de novembre de 2021

Inaugurat l’espai de Can Sostres en el marc de la Festa
Major de Sant Martí
L’acte va incloure activitats diverses com una jornada de portes obertes al Casal de la
Gent Gran, un aperitiu i un concert de rumba
Dilluns, 15 de novembre de 2021

S’ofereix una nova possibilitat d’expedir i/o renovar el DNI a
Torrelles
Una unitat mòbil de la Policia Nacional ens visitarà el proper 29 de novembre per a
facilitar el tràmit a les persones que no poden desplaçar-se fora del municipi
Divendres, 12 de novembre de 2021

ZBE= Zona de Baixes Emissions
Escrit d'opinió d'Eduard Garcia, regidor d'Esports, Atenció Ciutadana, Sanitat i Consum
Dimecres, 10 de novembre de 2021

Talls de carrers i mesures de prevenció per gaudir de la
Festa Major
Des del consistori s’ha fet arribar un avís a particulars i comerços amb les
recomanacions a seguir durant la celebració del Correfoc i el Correbous
Dimarts, 9 de novembre de 2021

Nova edició del concurs de postals de Nadal de la Gent Gran
Els veïns i les veïnes majors de 60 anys que vulguin participar-hi tenen fins al dia 3 de
desembre per a presentar el seu treball
Dimarts, 9 de novembre de 2021

Una delegació de El Salvador visita la planta de
compostatge de Torrelles
El nostre sistema de recollida es converteix en un referent de gestió de residus per a
municipis d’arreu del món

Dilluns, 8 de novembre de 2021

Es posa en marxa una campanya solidària per recollir roba
d’abric
El material es farà arribar a la Fundació Arrels per cobrir les necessitats de persones
sense llar
Dilluns, 8 de novembre de 2021

L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat condemna amb total
contundència la brutal violació d’una menor ocorreguda a
Igualada
Els quatre grups municipals subscriuen conjuntament la condemna d’aquesta nova
agressió masclista i traslladen la seva solidaritat a les alcaldies d’Igualada i Masquefa
Divendres, 5 de novembre de 2021

Es recuperen les activitats culturals i tradicionals de la Festa
Major de Sant Martí
Del 7 al 14 de novembre, els torrellencs i les torrellenques podran gaudir d’una
programació en la qual no faltaran els correfocs, el correbous, activitats infantils i balls
populars
Dimarts, 2 de novembre de 2021

S’instal·len elements biosaludables al parc de Can Sostres
Aquests aparells pretenen millorar les condicions físiques i augmentar l’autonomia i el
benestar de la gent gran
Divendres, 29 d'octubre de 2021

El cementiri municipal compta amb un nou espai de dol
perinatal
La voluntat del consistori és dedicar un espai a les famílies que han patit una pèrdua
perinatal, gestacional o neonatal

Divendres, 29 d'octubre de 2021

Se celebren els 25 anys de la planta de compostatge
El dia 13 de novembre es farà un acte obert a la ciutadania que inclourà una visita
guiada per a la qual és necessari inscripció prèvia
Dijous, 28 d'octubre de 2021

Es lliura l’avantprojecte de tancament de la pista
poliesportiva de Can Roig
El projecte permetrà millorar les condicions de l’equipament i ampliar les activitats que
s’hi desenvolupen
Dimarts, 26 d'octubre de 2021

S’amplia l’horari del cementiri municipal per la festivitat de
Tots Sants
Els dies 23, 24, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre, l’equipament obrirà de 9 a 18 hores
Divendres, 22 d'octubre de 2021

Campanya de control de conductes de risc en vehicles de
mobilitat personal
La Policía Local intensifica els controls preventius per fer complir la normativa vigent i
evitar comportaments que puguin suposar un perill per a la seguretat
Divendres, 22 d'octubre de 2021

Ja es pot consultar el nou butlletí municipal
La revista inclou un apartat dedicat a l’ampliació de serveis i activitats que es destinen a
la gent gran i a la reforma del casal
Divendres, 22 d'octubre de 2021

S’imparteix una formació sobre coeducació destinada al
personal docent
El professorat del municipi ha participat en una acció formativa per incorporar la
perspectiva de gènere als centres educatius
Dimecres, 20 d'octubre de 2021

Treballant en la creació d'una nova web municipal
Escrit d'opinió de Maria Vidal, regidora de Comunicació
Dimecres, 20 d'octubre de 2021

Potenciant l’ús de les noves tecnologies entre el comerç
local
Aquest mes d’octubre s’estan duent a terme unes jornades formatives sobre com
impulsar un negoci i fidelitzar la clientela amb Instagram
Dimecres, 20 d'octubre de 2021

Conversa amb l’ex conseller Josep Rull a l’Ateneu Torrellenc
Dimecres 20 d’octubre Rull visitarà el nostre municipi i presentarà el seu llibre, que porta
per títol ‘1 dia d’octubre i 2 poemes’
Dimarts, 19 d'octubre de 2021

Una delegació torrellenca participa en la 13a Pujada a la
Creu de Can Cartró
La iniciativa, que se celebra des del 2006, agermana els municipis de Sant Boi, Santa
Coloma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Torrelles
Dilluns, 18 d'octubre de 2021

Una caminada per commemorar el Dia Internacional de les
Persones Grans
L’activitat va incloure una ruta circular passant per Can Reinal, la lectura del manifest
institucional i un berenar per a les persones participants

Divendres, 15 d'octubre de 2021

Actuacions de millora als parcs de Can Sostres i Can Coll
El parc de Can Sostres es tancarà temporalment durant les nits per evitar l’entrada de
senglars i protegir la nova plantació
Dijous, 14 d'octubre de 2021

Inscripcions obertes per un taller sobre l’ús de pantalles en
infants i adolescents
La sessió, destinada a mares i pares, està organitzada pel SADIP amb la voluntat
d’acompanyar les famílies en matèria de prevenció de les addiccions
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

S’inicien els treballs per restablir el servei complert a la
deixalleria municipal
Les obres permetran reparar els danys que va ocasionar l’incendi que fa uns mesos va
afectar una part d’aquest equipament
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

En marxa una nova campanya per censar els animals de
companyia
Els propietaris de mascotes les poden registrar gratuïtament al cens municipal fins al dia
30 de novembre de 2021
Divendres, 8 d'octubre de 2021

Manteniment dels parcs infantils
Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Via Pública
Divendres, 8 d'octubre de 2021

Nova programació trimestral del Casal de Joves
Fins al proper mes de desembre s’oferiran activitats gratuïtes entre les quals hi haurà

tallers, xerrades, un escape room, sessions de cinema i jocs de rol
Dimarts, 5 d'octubre de 2021

Torrelles commemora el Dia Internacional de les Persones
Grans
L’Ajuntament s’adhereix al manifest institucional impulsat pel Consell Comarcal per
garantir els drets i les necessitats de les persones de més edat
Divendres, 1 d'octubre de 2021

El jovent impulsa la celebració del festival de música Tascó
Rock
El proper 9 d’octubre, el pati de l’escola Can Coll acollirà aquest esdeveniment en el qual
actuaran els grups locals Fénok i The Deathlines
Divendres, 1 d'octubre de 2021

Inici de les obres de la plaça de la Tal·lara
Escrit d'opinió de Judith Roig, regidora d'Urbanisme
Dijous, 30 de setembre de 2021

L’Ajuntament participa en el primer fòrum de municipis amb
certificat de gènere City 50-50
La regidora d’Igualtat, Vanesa Santiago, ha estat convidada a presentar les iniciatives en
matèria d’igualtat que s’han dut a terme a Torrelles
Dijous, 30 de setembre de 2021

Es constitueix la Comissió de la Memòria Democràtica de
Torrelles de Llobregat
Aquest nou òrgan compta amb la representació de tots els grups municipals, d’entitats
locals i d’alguns ex alcaldes i alcaldesses del municipi
Dijous, 30 de setembre de 2021

Es reprenen les activitats del Casal de la Gent Gran
A partir de dilluns 4 d’octubre s’oferiran propostes diverses sobre benestar i salut i
d’altres relacionades amb el lleure, la creativitat i les noves tecnologies
Dimecres, 29 de setembre de 2021

Cubells al carrer
Escrit d'opinió de Jose Antonio Gallardo, regidor de Medi Ambient
Divendres, 24 de setembre de 2021

Torrelles demana una millora del finançament del Servei
d’Atenció Domiciliària
Aquest ha estat un dels temes tractats en la reunió periòdica del Consell Comarcal amb
municipis de menys de 20.000 habitants
Dijous, 23 de setembre de 2021

S’inicien els treballs de millora de la xarxa elèctrica de Can
Güell
Endesa es va comprometre després que l’Ajuntament reiterés en diverses ocasions la
necessitat de millorar l’estat de la xarxa elèctrica a Torrelles
Dilluns, 20 de setembre de 2021

Es realitzen uns treballs de manteniment a la BV-2005
La Diputació de Barcelona té previst pavimentar un tram del vial comprès entre la
rotonda de la benzinera i el carrer Enric Teira
Dijous, 16 de setembre de 2021

S’obre un punt de vacunació a Torrelles sense cita prèvia
El Casal de Joves acollirà el proper dijous 16 de setembre, de 16 a 20 hores, una marató
de vacunació destinada a veïns i veïnes majors de 12 anys
Dimarts, 14 de setembre de 2021

Curs 2021-2022: el curs de l'esperança
Escrit d'opinió d'Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat
Dilluns, 13 de setembre de 2021

Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya
El passat dissabte, 11 de setembre, la plaça de l’Ajuntament va acollir la lectura del
manifest elaborat per l’Associació Catalana de Municipis
Dilluns, 13 de setembre de 2021

S’inicia un nou curs escolar a Torrelles
Prop de 800 alumnes omplen avui les aules de l’escola Can Coll, l’escola Sant Martí,
l’institut i l’escola bressol municipal
Dilluns, 13 de setembre de 2021

La Biblioteca Municipal Pompeu Fabra recupera l’activitat
després de l’estiu
A partir de dilluns dia 13 de setembre, l’equipament ampliarà el seu horari d’atenció a la
ciutadania i oferirà propostes diverses per gaudir de la lectura
Dimarts, 7 de setembre de 2021

Una setmana plena de propostes per al jovent
Un taller de sushi, un escape room, la Crazy Jump Race, el tobogan aquàtic i la festa holi
han estat algunes de les activitats amb més participació de la Setmana Jove
Dimarts, 7 de setembre de 2021

Obertes les inscripcions per als nous tallers del Punt Òmnia
Durant el primer trimestre del curs 2021-2022 s’oferiran cursos presencials per aprendre
el funcionament dels dispositius mòbils i d’informàtica bàsica i avançada
Dilluns, 6 de setembre de 2021

Es convoca l’11è concurs de fotografia naturalista de
Torrelles de Llobregat
El jurat premiarà les dues millors fotografies en les categories de fauna, flora i paisatge
Dijous, 2 de setembre de 2021

L’Ateneu Torrellenc presenta les activitats del curs 20212022
L’entitat acull un seguit de propostes que pretenen oferir alternatives de lleure i, al mateix
temps, fomentar la cultura catalana
Dijous, 2 de setembre de 2021

Noves propostes culturals per al darrer quadrimestre de
l’any
L’Ateneu Torrellenc ofereix una programació fins al mes de desembre que inclou música,
exposicions, espectacles teatrals i animació infantil
Dijous, 2 de setembre de 2021

Nova Carta de Serveis de l'Ajuntament de Torrelles de
Llobregat
La Nova Carta de Serveis disponible per la ciutadania
Dimecres, 1 de setembre de 2021

Res ens atura!
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora d'Igualtat, Joventut, Serveis Socials i Gent
Gran
Dilluns, 30 d'agost de 2021

S’ofereix una nova possibilitat d’expedir i/o renovar el DNI a
Torrelles
Una unitat mòbil de la Policia Nacional ens visitarà el proper 14 de setembre per a
facilitar el tràmit a les persones que no poden desplaçar-se fora del municipi

Divendres, 27 d'agost de 2021

Reunió de coordinació territorial per informar de les
mesures Covid
Es mantenen les restriccions existents fins ara excepte el confinament nocturn, que ara
només afecta a 19 municipis de Catalunya
Divendres, 20 d'agost de 2021

Declaració de l’Ajuntament de Torrelles en defensa de la
població d’Afganistan
El consistori mostra la seva solidaritat amb al poble afgà i fa una crida per tal que es
garanteixin els drets de les persones
Dimecres, 18 d'agost de 2021

Obertes les inscripcions per participar en la Setmana Jove
Del 30 d’agost al 5 de setembre s’han programat activitats gratuïtes per al jovent com
tallers, espectacles, una nit chill out i un tobogan aquàtic
Dilluns, 16 d'agost de 2021

Noves restriccions per a evitar els incendis forestals
Divendres, 13 d'agost de 2021

El pati de l’antiga escola bressol esdevindrà una plaça
oberta a la ciutadania
Dijous, 12 d'agost de 2021
La nova plaça permetrà la connexió de diferents espais del municipi i disposar per a l’ús
públic d’una zona actualment sense accés

Noves restriccions davant del risc d’incendi forestal
Dijous, 12 d'agost de 2021
L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat ha publicat un ban informant sobre les noves

mesures establertes per la Generalitat de Catalunya

Algunes recomanacions davant les altes temperatures
Dimecres, 11 d'agost de 2021
Davant l’onada de calor en la qual ens trobem és important prendre algunes precaucions

L’Ajuntament promou una campanya per a la prevenció dels
incendis forestals
Dilluns, 9 d'agost de 2021
Recentment es feia arribar a totes les llars un díptic amb la informació necessària per a
prevenir l’aparició del foc

Publicat el nou número del butlletí municipal
Divendres, 6 d'agost de 2021
La revista ofereix un apartat monogràfic dedicat a l’acció municipal en els primers dos
anys del mandat

Publicat el nou número del butlletí municipal
Divendres, 6 d'agost de 2021
La revista ofereix un apartat monogràfic dedicat a l’acció municipal en els primers dos
anys del mandat

El tram entre l’escola bressol i el CEM Can Coll, més segur
per als vianants
Divendres, 6 d'agost de 2021
L’Ajuntament impulsa un projecte per a la pacificació del trànsit i per a la millora del pas
de vianants

Lliurat a l’Ajuntament el Pla Educatiu de Ciutat
Dimecres, 28 de juliol de 2021
El document, elaborat amb el suport de la Fundació Ferrer i Guàrdia i amb el

desenvolupament d’un procés participatiu, estableix les principals línies de l’actuació
municipal en aquest àmbit

L’Ajuntament de Torrelles participa d’una reunió de treball
amb la consellera Teresa Jordà
Dimecres, 28 de juliol de 2021
L’alcalde, Ignasi Llorente, prenia part de la trobada entre la consellera d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural i el patronat de la Fundació Rezero

Es tanca el cicle Nits d’Estiu a l’Ateneu Torrellenc
Dimarts, 27 de juliol de 2021
La nova terrassa de l’ateneu acollia una sèrie de concerts amb una molt bona resposta
del públic

Reunió amb el delegat del Govern per fer un seguiment a les
mesures contra la COVID
Divendres, 23 de juliol de 2021
Torrelles ha estat present en aquesta trobada telemàtica que pretenia informar els
municipis de com s’està gestionant aquesta cinquena onada

Es redueix l’impacte de la pandèmia en el mercat de treball
Dijous, 22 de juliol de 2021
Torrelles va registrar al mes de juny una taxa d’atur del 8,5 %, un percentatge inferior a
la mitjana de la comarca del Baix Llobregat

Prop de 140 infants participen en el Casal d’Estiu
Dimecres, 21 de juliol de 2021
Els nens i nenes gaudeixen del seu temps lliure amb activitats diverses com sortides,
tallers, esports i jocs d’aigua

Reobert el trànsit al carrer Montserrat Roig

Dimecres, 21 de juliol de 2021
Han finalitzat els treballs de reparació del vial en el tram comprès entre els carrers Mig
Món i les escales de Cal Simón

S’elabora una enquesta per conèixer els hàbits de consum
de la ciutadania
Dilluns, 12 de juliol de 2021
La iniciativa, vinculada al programa Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació de
Barcelona, vol servir per dinamitzar el comerç local

Inauguració d’una exposició sobre la tècnica de la pedra
seca
Divendres, 9 de juliol de 2021
La mostra, que inclou maquetes de barraques fetes en vida per Ramon Farreras, es
podrà visitar a l’Ateneu Torrellenc fins al 31 de juliol

Torrelles orgullosa
Dilluns, 5 de juliol de 2021
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora d'Igualtat, Joventut, Serveis Socials i Gent
Gran

Refresca’t a la piscina apostant pel comerç de proximitat
Dijous, 1 de juliol de 2021
Els torrellencs i les torrellenques que comprin en establiments locals participaran en el
sorteig de 300 entrades dobles per gaudir de la piscina municipal

La terrassa de l’Ateneu s’estrenarà amb un cicle de música a
la fresca
Dimecres, 30 de juny de 2021
Els divendres del mes de juliol s’oferiran concerts gratuïts en directe amb aforament
limitat i amb totes les mesures de prevenció davant la Covid

L’alumnat de l’institut recapta 1.154 euros per a un projecte
solidari d’ACNUR
Dimarts, 29 de juny de 2021
La iniciativa, que permetrà escolaritzar una cinquantena d’infants refugiats, ha comptat
amb la col·laboració de comerços i entitats locals

Es convoca la tercera edició dels Premis Literaris de
l’Ateneu Torrellenc
Dimarts, 29 de juny de 2021
El certamen, que vol promoure la creació literària, premiarà la millor poesia i la millor
narració curta de temàtica lliure i escrites en català

Torrelles commemora el Dia Internacional pels Drets del
col·lectiu LGTBI+
Dilluns, 28 de juny de 2021
Aquesta tarda se celebrarà l’acte institucional que inclourà la lectura del manifest i el
visionat d’un curtmetratge elaborat per joves del municipi

S’obre una nova convocatòria d’ajuts municipals per pal·liar
els efectes de la Covid
Dilluns, 28 de juny de 2021
Es destinen a aquells establiments comercials considerats no essencials, al sector de la
restauració i a empreses del sector turístic ubicades a Torrelles

Celebrem la revetlla amb seguretat
Dimecres, 23 de juny de 2021
Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Governació i Protecció Civil

Cloenda d’un projecte d’intercanvi de cartes
intergeneracionals

Dimecres, 23 de juny de 2021
La iniciativa ha comptat amb la participació de l’alumnat de 3r de primària de l’escola
Sant Martí i dels avis i les àvies de l’Espai de la Gent Gran

Recomanacions per a una revetlla segura
Dimarts, 22 de juny de 2021
Es prohibeix tirar coets i fer fogueres i es reforça la presència policial i del personal de
l’ADF durant tota la Nit de Sant Joan

S’inicia la temporada d’estiu a la piscina municipal
Dilluns, 21 de juny de 2021
El proper divendres dia 25 de juny obrirà les seves portes aquest equipament amb dos
torns, de matí o tarda, per garantir la desinfecció al migdia de les zones comunes

S’aproven nous ajuts per donar suport a les persones
refugiades
Diumenge, 20 de juny de 2021
L’Ajuntament s’adhereix al manifest del Fons Català de Cooperació amb motiu del Dia
Mundial de les persones refugiades

Del 6 al 28 de juliol, gaudeix de l’Estiu Jove
Dimecres, 16 de juny de 2021
El Casal de Joves El Club oferirà una programació d’activitats entre les quals hi haurà
tallers de cuina, jocs d'aigua, pàdel i piscina

Gràcies mestres!
Dimecres, 16 de juny de 2021
Escrit d'opinió d'Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat

S’obre una consulta sobre la gestió dels residus

Dimecres, 16 de juny de 2021
L’objectiu és conèixer com valora la ciutadania el model actual de residu mínim així com
els serveis que s’ofereixen des del consistori

Nova reunió entre l’Ajuntament i Endesa per millorar la xarxa
elèctrica
Dimarts, 15 de juny de 2021
Entre els acords que es van prendre hi ha la renovació i soterrament d’alguns trams de la
línia de Can Güell i la millora del transformador del carrer de les Rovires de Cesalpina

Un reconeixement a la tasca del voluntariat
Dimarts, 15 de juny de 2021
La 1a Setmana de la Solidaritat i la Cooperació ha inclòs actes diversos com xerrades
als centres educatius, un taller de percussió i un altre de cosmètica natural

Bona resposta ciutadana durant les Tardes de Maig
Dilluns, 14 de juny de 2021
Els dos últims divendres del mes es van organitzar propostes diverses com tallers, jocs
d’aigua, activitats esportives i concerts

Es reprenen les activitats presencials al Casal de la Gent
Gran
Dimecres, 9 de juny de 2021
A partir del 14 de juny hi tornaran algunes de les propostes habituals amb totes les
mesures de prevenció aprovades pel Procicat

Jornada d’orientació acadèmica per a l’alumnat de 3r d’ESO
Dimecres, 9 de juny de 2021
La iniciativa pretenia donar suport al jovent en la tria de les matèries optatives que
hauran de fer el curs vinent

Una aposta pels bolquers reutilitzables
Dimarts, 8 de juny de 2021
L’Ajuntament cedeix un kit amb tots els elements necessaris per tal que les famílies
puguin conèixer el funcionament d’aquests bolquers

Bona acollida de la 41a Festa de la Cirera
Dimarts, 8 de juny de 2021
L’esdeveniment va recuperar les activitats presencials però va ser necessari controlar els
aforaments per evitar aglomeracions

Primera festa de la solidaritat i la cooperació
Dilluns, 7 de juny de 2021
Escrit d'opinió de Maria Vidal, regidora de Cooperació Internacional, i Vanesa Santiago,
regidora de Serveis Socials

Ja es pot consultar el nou butlletí municipal
Dijous, 3 de juny de 2021
La revista inclou un apartat especial dedicat a la celebració aquest cap de setmana de la
41a edició de la Festa de la Cirera

Se celebra la 1ª Setmana de la Solidaritat i la Cooperació
Dimecres, 2 de juny de 2021
Del 7 al 13 de juny s’oferiran activitats diverses com tallers, xerrades o un acte
d’agraïment al voluntariat

Entra en funcionament la quarta pista de pàdel al CEM Can
Coll
Dimarts, 1 de juny de 2021
La nova pista ha de permetre descongestionar les ja existents i seguir potenciant la
pràctica d’esports de raqueta

Recomanacions per gaudir de la Festa de la Cirera amb
seguretat
Dimarts, 1 de juny de 2021
Es recorda que cal fer una inscripció prèvia per poder participar en la majoria de les
activitats programades amb motiu de la celebració

Afectacions en la mobilitat durant tot el cap de setmana per
la Festa de la Cirera
Dimarts, 1 de juny de 2021
La celebració d'aquest esdeveniment obligarà a tallar alguns carrers però s’han habilitat
zones d’aparcament i un autobús gratuït que connectarà amb els veïnats

Treballant en el futur de la gestió agroforestal a la regió
metropolitana
Dijous, 27 de maig de 2021
L’alcalde, Ignasi Llorente, s’ha reunit amb una delegació de l’AMB per donar un impuls a
polítiques que afavoreixin la gestió forestal i reforcin l’activitat agrària

La Festa de la Cirera recupera les activitats presencials
Dijous, 27 de maig de 2021
Durant el cap de setmana del 5 i 6 de juny hi haurà propostes culturals i lúdiques a més
del Mercat de la Cirera i la Fira d’Artesans

Activitats i actuacions per gaudir de les Tardes de Maig 2021
Dimecres, 19 de maig de 2021
L’Agrupació de Comerciants, amb el suport de l’Ajuntament i altres entitats locals,
organitza propostes lúdiques per gaudir de les tardes de divendres

Es presenta el cartell guanyador de la 41a edició de la Festa
de la Cirera
Dimarts, 18 de maig de 2021

El jurat ha escollit per unanimitat el disseny de Gemma Cosp Vallet, que potencia la
cirera com a producte de proximitat

Torrelles suma esforços per lluitar contra la LGTBIfòbia
Dilluns, 17 de maig de 2021
L’Ajuntament s’adhereix a la declaració de la Generalitat de Catalunya i organitza tallers
a l’institut amb l’alumnat de 2n d’ESO

Arriba una nova edició del Mercat de la Cirera
Dijous, 13 de maig de 2021
Durant els caps de setmana de maig i juny, la plaça de l’Església acollirà diferents
parades on la ciutadania podrà adquirir productes locals

S’inicien els treballs d’arranjament del carrer Montserrat
Roig
Dimecres, 12 de maig de 2021
Aquest dijous es començarà a desenvolupar la primera fase que afectarà el tram
comprès entre els carrers Mig Món i Santiago Rossinyol

Suport a les famílies amb beques per a l’escolarització, els
casals d’estiu i el servei de menjador
Dimecres, 12 de maig de 2021
S’obre el termini per sol·licitar aquests ajuts que volen evitar que cap infant quedi exclòs
d’una activitat o servei per motius econòmics o socials

Es licita el servei de coordinació i monitoratge del casal
d’estiu
Dimarts, 11 de maig de 2021
El projecte, que s’ha de presentar com a màxim el 25 de maig, ha d’incloure la
programació d’activitats i la contractació del personal

Una seixantena de persones participen en una jornada de
neteja de l’entorn
Dimarts, 11 de maig de 2021
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de Dones Pla de les Bruixes,
l’ADF i Protecció Civil

Obert el termini d’inscripció per al casal d’estiu
Dilluns, 10 de maig de 2021
Del 28 de juny al 30 de juliol s’oferiran activitats diverses, esportives i de lleure,
destinades a infants i joves de P3 fins a 4t d’ESO

S’inicia el procés de preinscripció escolar per a infants de 0
a 3 anys
Dilluns, 10 de maig de 2021
Les famílies que vulguin accedir a una plaça a l’escola bressol municipal hauran de
presentar la sol·licitud del 10 al 21 de maig de forma telemàtica

Ampliant la mirada envers l'envelliment actiu
Divendres, 7 de maig de 2021
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora de Serveis Socials, Gent gran, Igualtat i
Joventut

Nova possibilitat d’expedir i/o renovar el DNI a Torrelles
Divendres, 7 de maig de 2021
Una unitat mòbil de la Policia Nacional ens visitarà el proper 26 de maig per a facilitar el
tràmit a les persones que no poden desplaçar-se fora del municipi

S’elabora un cens de les activitats que es desenvolupen al
municipi
Divendres, 30 d'abril de 2021

El treball, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, inclou un llistat de les
activitats i fotografies dels edificis on es desenvolupen

Nova edició del concurs de cartells de la Festa de la Cirera
Dimecres, 28 d'abril de 2021
Les propostes, que hauran d’incloure una representació gràfica de les cireres, es podran
presentar a l’Ajuntament fins al dia 14 de maig

Es realitza un taller sobre l’emergència climàtica al Casal de
la Gent Gran
Dimecres, 28 d'abril de 2021
L’activitat, que forma part del projecte “Tenim drets, teixim llibertats”, pretenia recollir les
vivències de les persones participants sobre la generació de residus

Se celebren les primeres jornades d’orientació acadèmica i
laboral
Dimarts, 27 d'abril de 2021
Aquesta acció pretén acompanyar l’alumnat de 4t d’ESO de l’institut de Torrelles a l’hora
de decidir el seu futur formatiu

Les roses i els llibres protagonitzen la Diada de Sant Jordi i
Santa Jordina
Dilluns, 26 d'abril de 2021
Torrelles va recuperar la celebració amb parades al carrer Major, signatures de llibres
per part d’autors locals i tallers i sessions de contacontes a l’entorn de la biblioteca

Propostes lúdiques i esportives per potenciar la salut de les
dones
Dilluns, 26 d'abril de 2021
Durant tot el mes de maig hi haurà tallers de marxa nòrdica i pilates, sortides per l’entorn
i xerrades per promoure una vida activa i uns hàbits saludables

Bars i restaurants no hauran de pagar per l’ocupació de la
via pública durant el primer semestre de l’any
Divendres, 23 d'abril de 2021
L’Ajuntament tampoc cobrarà la taxa als establiments comercials i/o entitats que posin
una parada al carrer durant la diada de Sant Jordi

El catàleg de masies del municipi
Divendres, 23 d'abril de 2021
Escrit d'opinió de Judith Roig, regidora d'Urbanisme

La plaça de l’Ajuntament s’omple de dibuixos de Sant Jordi i
Santa Jordina
Divendres, 23 d'abril de 2021
Torrelles s’ha engalanat per celebrar aquesta diada, durant la qual els comerços locals
obsequiaran la clientela amb un envàs il·lustrat per la Maria Palet

Ampliem plantilla
Divendres, 16 d'abril de 2021
Escrit d'opinió de Jose Antonio Gallardo, regidor de Règim intern, RRHH i Organització

Ja es pot consultar el nou butlletí municipal
Divendres, 16 d'abril de 2021
La revista inclou un apartat dedicat al Pla Municipal d’Emergències de Torrelles, una eina
que es considera clau per a la protecció del municipi

Actuació extraordinària de neteja viària
Divendres, 16 d'abril de 2021
L’Ajuntament destina recursos extraordinaris a la millora dels carrers que es troben en
més mal estat

Resultats de l’enquesta de l’Associació de Dones Pla de les
Bruixes
Dijous, 15 d'abril de 2021
Una vuitantena de persones han participat en l’enquesta elaborada per l’Associació de
Dones Pla de les Bruixes amb la col·laboració de la regidoria d’Igualtat

Un programa d’activitats per celebrar la Diada de Sant Jordi i
Santa Jordina
Dijous, 15 d'abril de 2021
A les parades ubicades al carrer Major s’afegiran altres actes els dies 23 i 24 d’abril com
tallers, sessions de contes, trobades de poesia i concerts

Oberta la licitació del servei de bar del CEM Can Coll
Dimarts, 13 d'abril de 2021
El contracte inclou el servei de bar, el manteniment i neteja de l’espai i els lavabos i
l’obertura i tancament del recinte al públic

Jornada de portes obertes a l’escola bressol municipal
Dilluns, 12 d'abril de 2021
El proper dissabte dia 17 d’abril, El Serralet organitza una trobada presencial per tal que
les famílies puguin conèixer el centre

Un dibuix per a commemorar la Diada de Sant Jordi
Dimarts, 6 d'abril de 2021
Es convida els infants a fer arribar les seves creacions a l’Ajuntament abans del 20
d’abril per a vestir algun carrer o plaça del municipi

Esport per a tothom a Torrelles
Dimarts, 6 d'abril de 2021
Escrit d'opinió d'Eduard Garcia, regidor d'Esports

Fomentant la creació d’una xarxa de voluntariat
Dimecres, 31 de març de 2021
El consistori està oferint sessions formatives i ha publicat una guia pràctica per a resoldre
dubtes sobre la cooperació a Gàmbia

Construïm entre tots i totes el Torrelles que volem
Dilluns, 29 de març de 2021
Escrit d'opinió de Maria Vidal, regidora de Comunicació i Participació Ciutadana

Prohibit l’accés a les Coves de Can Riera durant tot l’any
Dijous, 25 de març de 2021
De gener a juny, ambdós inclosos, tampoc es pot circular pels camins pròxims a aquest
espai natural per ser una zona de nidificació d’aus

S’habilita un formulari per informar l’Ajuntament sobre els
talls de llum
Dijous, 25 de març de 2021
La finalitat és recopilar les dades necessàries per seguir reclamant a la companyia
elèctrica les millores del servei

S’activa el Servei Local d’Ocupació
Dimecres, 24 de març de 2021
Les persones inscrites a la borsa de treball poden accedir a ofertes de feina i rebre
assessorament a l’hora de presentar la seva candidatura

Modificació dels horaris del Centre d'Atenció Primària per
Setmana Santa
Dimarts, 23 de març de 2021
El CAP de Torrelles romandrà obert del 29 de març al dia 1 d’abril de 8 a 14.30 hores

Treballant per a millorar l’atenció a la ciutadania
Dilluns, 22 de març de 2021
S’ha habilitat una enquesta, que es pot omplir en paper o en línia, que vol recollir les
valoracions dels veïns i veïnes sobre el servei

Es decideix habilitar un nou espai esportiu per al jovent
Divendres, 19 de març de 2021
Aquesta ha estat la proposta guanyadora d’un procés participatiu en el qual 168 nois i
noies han escollit a què destinar una part del pressupost municipal

Fomentant la participació a través d’una nova plataforma
digital
Dimecres, 17 de març de 2021
Coincidint amb l’entrada en funcionament d’aquesta eina, s’inicia una consulta sobre la
remodelació de l’entorn de la masia de Can Coll

El concert d’Ariox tanca els actes del 8M
Dilluns, 15 de març de 2021
El públic torrellenc va poder assistir de manera gratuïta a l’actuació que la cantant de
Cardedeu va oferir al Casal de Joves

S’obre el termini per a formalitzar la preinscripció escolar
per al curs 2021/2022
Dilluns, 15 de març de 2021
Aquest any les famílies hauran de fer el procés de manera telemàtica a través del portal
web preinscripcio.gencat.cat

Torrelles commemora el Dia de les Dones
Dimecres, 10 de març de 2021

S’han celebrat activitats diverses com una caminada, dues representacions teatrals i
l’acte institucional del 8 de març a la plaça de l’Ajuntament

L’era de les fake-news
Dilluns, 8 de març de 2021
Escrit d'opinió d'Ignasi Llorente, Alcalde de Torrelles de Llobregat

S’obre la convocatòria per accedir a una plaça de
dinamitzador/a juvenil
Dilluns, 8 de març de 2021
Les sol·licituds s’han de presentar preferentment per via electrònica dins un termini de 10
dies hàbils a partir de la publicació al DOGC

Reivindicant el valor de la vellesa en el marc de la
commemoració del 8M
Dimecres, 3 de març de 2021
Ahir es va organitzar una trobada amb les dones de l’Espai de la Gent Gran que van
engalanar la plaça de l’Ajuntament amb els seus treballs

Es presenta la cinquena edició del programa ‘Tenim drets,
teixim llibertats’
Dimecres, 3 de març de 2021
La iniciativa es reprèn aquest any adaptant-se a la situació sanitària i amb la voluntat
d’enfortir compromisos per frenar el canvi climàtic

Calendari fiscal per a l’exercici 2021
Dimarts, 2 de març de 2021
El govern local ha aprovat els nous terminis en els quals els veïns i veïnes de Torrelles
hauran de fer el pagament dels impostos i taxes municipals

S’aprova el nou Pla Local de Joventut
Dimarts, 2 de març de 2021
La participació del jovent torrellenc ha estat essencial per elaborar aquest full de ruta que
ha de guiar les polítiques municipals fins al 2024

Obertes les inscripcions per a una formació específica en
l’àmbit de la cooperació
Dilluns, 1 de març de 2021
Les persones que participin en aquests cursos, que impartirà la Diputació de Barcelona,
rebran un certificat d’assistència

Balanç de la tasca de la Policia Local a Torrelles l'any 2020
Dijous, 25 de febrer de 2021
Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Governació

Es reprèn el servei de pediatria al Centre d’Atenció Primària
Dijous, 25 de febrer de 2021
El Departament de Salut ha confirmat que el CAP tornarà a obrir tots els dies de la
setmana en el seu horari habitual a partir del dia 1 de març

Torrelles commemora el Dia Internacional de les Dones
Dijous, 25 de febrer de 2021
Durant el mes de març s’han programat activitats diverses com un concert juvenil, una
caminada i dos espectacles teatrals

Torrelles s’adhereix a l’Associació de Municipis per
l’Energia Pública
Dimecres, 24 de febrer de 2021
L’entitat, formada per 74 municipis, sorgeix amb la voluntat d’avançar cap a la
municipalització de les xarxes de distribució de l’energia elèctrica

S’aprova el Pla Local de Seguretat de Torrelles
Dimecres, 24 de febrer de 2021
Aquesta nova eina ajudarà a definir les actuacions de millora de la seguretat pública que
es desenvoluparan en els propers mesos

Portes obertes als centres educatius
Dimarts, 23 de febrer de 2021
Les escoles i l’institut han organitzat trobades virtuals per donar a conèixer a les famílies
les instal·lacions i el projecte educatiu de cada centre

Ja es pot consultar el nou butlletí municipal
Dimarts, 23 de febrer de 2021
La revista inclou un apartat dedicat al Pla Local de Joventut i al procés participatiu en el
qual el jovent decidirà a què es destinen 30.000 euros del pressupost municipal

Nou servei per expedir i/o renovar el DNI a Torrelles
Dilluns, 22 de febrer de 2021
Una unitat mòbil de la Policia Nacional ens visitarà de manera periòdica per a facilitar el
tràmit a les persones que no poden desplaçar-se fora del municipi

Donant veu als i les protagonistes. Així és com entenem les
polítiques de joventut.
Divendres, 19 de febrer de 2021
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora de Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat i
Joventut

Cicle de debats per treballar en l'elaboració del Pla Educatiu
de Ciutat
Dimarts, 16 de febrer de 2021

Es convida la ciutadania a participar en aquestes activitats virtuals que pretenen
reflexionar sobre aspectes com l’institut escola, les TIC i els espais oberts

Ajuts de la Generalitat per als col·lectius més afectats per la
COVID
Dimarts, 16 de febrer de 2021
S’obren dues convocatòries per a les persones afectades pels ERTO i per als autònoms
que tinguin dificultats per al manteniment de la seva activitat econòmica

S’inicia la votació final del Pressupost Participatiu Jove
Dilluns, 15 de febrer de 2021
Fins al dia 15 de març, el jovent de 12 a 30 anys pot escollir a quina de les 10 propostes
finalistes vol destinar 30.000 euros del pressupost municipal

Prop d’un 59 % de participació a Torrelles en les eleccions
del 14F
Dilluns, 15 de febrer de 2021
L’Ajuntament vol fer un agraïment a la ciutadania per respectar les mesures establertes
per garantir la seguretat de l’electorat

Mesures per a garantir la seguretat de l’electorat el proper
14F
Divendres, 12 de febrer de 2021
Seguint les recomanacions del Procicat, Torrelles comptarà amb dos col·legis i ampliarà
el nombre de meses electorals

L’Ateneu Torrellenc presenta la seva programació anual
Dimecres, 10 de febrer de 2021
L’espai té previst acollir espectacles teatrals i familiars, exposicions i un cicle de música a
la fresca per a les nits d’estiu

Nova jornada de donació de sang al municipi
Dimarts, 9 de febrer de 2021
Una unitat mòbil del Banc de Sang visitarà Torrelles dimarts dia 16 de febrer per atendre
les persones que hagin reserva’t cita prèviament

Comptant amb la ciutadania per a millorar l'entorn de la
masia de Can Coll
Dilluns, 8 de febrer de 2021
Escrit d'opinió de Judith Roig i Maria Vidal, regidores d'Urbanisme i Participació

Escollides les 10 propostes finalistes del pressupost
participatiu jove
Divendres, 5 de febrer de 2021
La votació final, destinada a nois i noies de 12 a 30 anys, es farà entre el 15 de febrer i el
15 de març

S’inicien les obres de rehabilitació del col·lector de la Riera
de Torrelles
Divendres, 5 de febrer de 2021
La primera fase del projecte inclourà el tram comprès entre la benzinera i la corba de Les
Camanyes

Torrelles reclama una millora de la mobilitat a la rotonda de
les ovelletes
Dijous, 4 de febrer de 2021
El projecte de la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Foment per a descongestionar el
trànsit es troba aturat des de l’any 2017

El conte del Khepri arriba a l’escola Sant Martí
Dimecres, 3 de febrer de 2021
L’alumnat de 5è de primària ha gaudit d’un audiovisual i una exposició sobre el projecte

per impulsar una gestió sostenible dels residus a Tujereng

Torrelles dóna suport al desenvolupament de polítiques de
gènere al Marroc
Dimarts, 2 de febrer de 2021
L’Ajuntament s’adhereix a la comunitat EqualMED que pretén promoure la participació de
les dones en la política local al país africà

Un joc d’orientació per conèixer millor el nostre entorn
Dimarts, 2 de febrer de 2021
L’associació Èxit [sortida d’emergència], amb el suport de l’Ajuntament, ha creat una
proposta lúdica per gaudir del patrimoni natural

Nou servei d’acompanyament telefònic durant la pandèmia
Dilluns, 1 de febrer de 2021
L’Associació de Dones Pla de les Bruixes vol donar suport a les torrellenques que
necessitin algú amb qui compartir les seves angoixes o experiències

Un any de pandèmia
Dilluns, 1 de febrer de 2021
Escrit d'opinió de Jose Antonio Gallardo, regidor de Medi Ambient

Obert el termini per sol·licitar el vot per correu
Dijous, 28 de gener de 2021
Els torrellencs i torrellenques poden fer la petició presencialment a l’oficina de Correus o
de manera telemàtica fins al dia 5 de febrer

La Policia Local ofereix un nou servei de recollida mòbil de
denúncies
Dijous, 28 de gener de 2021
Està destinat a aquelles persones que han estat víctimes o testimonis d’un delicte però

tenen dificultats per a desplaçar-se a les dependències policials

Visita del Director General d’Energia per les continues
incidències en el subministrament elèctric
Dijous, 28 de gener de 2021
L’Ajuntament ha demanat tenir capacitat sancionadora, atès que ara és de la Generalitat

Torrelles recorda les víctimes de l’Holocaust
Dimecres, 27 de gener de 2021
L’Ajuntament fa difusió del manifest elaborat per l’Associació Amical de Mathausen

Es recullen 460 euros amb la venda de productes solidaris
Dimecres, 27 de gener de 2021
La recaptació es destinarà a MBolo Association per a dur a terme diferents projectes al
municipi de Tujereng

La pista de l’escola Sant Martí es reconverteix per optimitzarne el seu ús
Dimarts, 26 de gener de 2021
S’han creat tres espais diferenciats que poden utilitzar al mateix temps diferents grups
bombolla

Treballant per minimitzar el risc d’incendi forestal
Dimarts, 26 de gener de 2021
L’Ajuntament s’ha reunit amb propietaris de terrenys forestals per a donar-los a conèixer
el projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa

El municipalisme català condemna la decisió del TSJC, que
inhabilita el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé
Divendres, 22 de gener de 2021
Torrelles trasllada la seva solidaritat a l’ex-alcalde d’Agramunt inhabilitat per la seva

participació en el referèndum de l’1-O

La pista poliesportiva de l'escola Sant Martí
Divendres, 22 de gener de 2021
Escrit d'opinió d'Eduard Garcia, regidor d'Esports

S’inicia l’elaboració del primer Pla Intern d’Igualtat de gènere
Dijous, 21 de gener de 2021
Aquesta eina ha de permetre posar en marxa a l’Ajuntament les mesures i accions
necessàries per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes

Reunió amb la consellera de Salut que confirma una
incidència molt alta de la COVID a la regió sud
Dijous, 21 de gener de 2021
L’alcalde de Torrelles ha tornat a reclamar la reobertura del servei de pediatria

Es retira un rusc de vespa asiàtica de la via pública
Dijous, 21 de gener de 2021
Ahir es va tallar un tram de la variant per a dur a terme aquesta actuació conjunta de
l’Ajuntament, ADF i Policia Local

Suspesa la Festa Major de Sant Pau
Dimecres, 20 de gener de 2021
Les actuals restriccions per aturar la COVID han obligat a anul·lar les activitats
programades, amb l’única excepció de la caminada popular

Inscripcions obertes per a la 30a Caminada Popular
Dimecres, 20 de gener de 2021
Aquesta serà una edició diferent en la qual les persones participants podran fer el
recorregut quan vulguin entre el 25 de gener i el 28 de febrer

Aprovat un pressupost municipal preparat per afrontar la
gestió postCOVID
Divendres, 15 de gener de 2021
Els comptes per a l’exercici 2021 preveuen un increment dels ingressos i de l’estalvi i
una reducció del deute públic

El pressupost municipal
Divendres, 15 de gener de 2021
Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora d'Hisenda

Més d'un miler de persones del municipi van poder saludar
personalment als Reis de l'Orient
Dijous, 7 de gener de 2021
Des de l'Ajuntament s'agraeix el treball de la Comissió de Reis, dels patges de 6è i de
totes les persones voluntàries que ho van fer possible

CatSalut alerta sobre l'important increment de contagis a tot
el país
Dijous, 7 de gener de 2021
Durant una trobada entre Generalitat i municipis de menys de 20.000 habitants de la
comarca, els ajuntaments reclamaven dades fiables sobre la propagació de la malaltia

L'Ajuntament emet un ban autoritzant la visita dels Reis de
l'Orient a totes les llars
Dimarts, 5 de gener de 2021
Entre altres mesures, es dona permís a Melcior, Gaspar i Baltasar a circular pel municipi
aquesta nit sense límit horari

El consistori escampa sal a la via pública davant de
possibles glaçades

Dilluns, 4 de gener de 2021
Els treballs se centren especialment en les vies més sensibles a la formació de plaques
de gel

Obert el termini per a consultar el cens electoral
Dimecres, 30 de desembre de 2020
La ciutadania té fins al 4 de gener per a revisar les dades i garantir la seva participació
en les eleccions al Parlament de Catalunya

Teriyaa, una nova campanya solidària amb Tujereng
Dilluns, 28 de desembre de 2020
Es posen a la venda productes fets amb teles gambianes que han confeccionat persones
voluntàries de Torrelles

L’Ajuntament destina 1.000 euros a un projecte
d’emergència a Gàmbia
Dijous, 24 de desembre de 2020
La subvenció ajudarà a pal·liar les conseqüències de la COVID-19, com les dificultats per
adquirir aliments bàsics i productes d’higiene

Un 2021 carregat d'esperances
Dijous, 24 de desembre de 2020
Escrit d'opinió d'Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat

Torrelles recapta 2.326 euros per a La Marató per la COVID19
Dimarts, 22 de desembre de 2020
L’Ajuntament vol agrair la col·laboració de totes les persones i entitats que han aportat el
seu granet de sorra per aquesta causa solidària

Prop de 200 infants participen en el tió de Nadal
Dimarts, 22 de desembre de 2020
L’activitat es va dur a terme a la pista del CEM Can Roig, complint amb totes les
mesures de seguretat davant la COVID-19

Els Reis d’Orient preparen la seva visita a Torrelles
Dilluns, 21 de desembre de 2020
Melcior, Gaspar i Baltasar han enviat una carta a tots els infants per informar-los de com
podran fer arribar les seves cartes

Ja es pot consultar el nou butlletí municipal
Divendres, 18 de desembre de 2020
La revista inclou un apartat especial dedicat a l’aprovació del pressupost municipal i les
inversions previstes per a l’exercici 2021

Modificacions en el calendari de la recollida porta a porta
Dijous, 17 de desembre de 2020
Durant les festes nadalenques hi haurà canvis en els dies en que es farà la recollida
selectiva dels residus així com en l’horari de la deixalleria

Recta final del procés d’elaboració del Pla Local de Joventut
Dimecres, 16 de desembre de 2020
La participació del jovent i la seva transició a la vida adulta són els dos eixos que
marcaran les polítiques municipals en els propers anys

La cooperació amb Tujereng arriba a les escoles a través
d’un conte infantil
Dimecres, 16 de desembre de 2020
Una sessió de contacontes i una exposició serveixen per explicar un projecte per
impulsar la gestió sostenible dels residus a Gàmbia

En marxa una nova campanya de recollida de joguines
Dijous, 10 de desembre de 2020
L’Ajuntament torna a col·laborar amb Creu Roja per garantir que cap infant es quedi
sense regal en la nit més màgica de l’any

Torrelles col·labora amb La Marató per la COVID-19
Dijous, 10 de desembre de 2020
Aquests dies s’organitzen diferents iniciatives solidàries que pretenen recollir diners per a
la investigació de la pandèmia

Nova campanya per donar un impuls al comerç local
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Es convida la ciutadania a comprar en els establiments adherits i aconseguir un dels 500
regals amagats

Obertes les inscripcions per al tió de Nadal
Dilluns, 7 de desembre de 2020
Els infants que vulguin participar-hi podran fer-ho de manera gratuïta el dia 19 de
desembre però hauran de demanar cita prèvia

Es lliuren els premis de la mostra de dibuix del Casal de la
Gent Gran
Divendres, 4 de desembre de 2020
El jurat ha escollit tres finalistes entre totes les persones que han volgut participar en
aquesta iniciativa

Finalitza la primera fase del pressupost participatiu jove
Dijous, 3 de desembre de 2020
Durant el mes de novembre s’han recollit una seixantena de propostes de manera
presencial i a través d’una plataforma virtual

L’Ajuntament decreta l’aturada cautelar de les tasques a
l’entorn de la Masia de Can Güell
Dijous, 3 de desembre de 2020
L‘objectiu de la llicència demanada pels propietaris era posar en funcionament l'activitat
agrícola de la finca amb la implantació de nous cultius i la modernització dels existents

L’Ajuntament s’adhereix al manifest del Dia Mundial de la
Sida
Dimarts, 1 de desembre de 2020
Torrelles se suma al document que diverses institucions i entitats han redactat per lluitar
contra aquesta malaltia

Torrelles se suma al pacte per un nou impuls econòmic i
social
Dimarts, 1 de desembre de 2020
Aquest proper dijous es presenta a aprovació per ple l’adhesió a aquest acord que
aposta per la reactivació econòmica i l’enfortiment del potencial de la comarca

Bona acollida de les activitats virtuals per a la gent gran
Dilluns, 30 de novembre de 2020
Continuen obertes les inscripcions per a participar en els tallers de relaxació, jocs i reptes
mentals i en les xerrades d’actualitat

Torrelles diu prou a la violència masclista
Dijous, 26 de novembre de 2020
Amb motiu del 25N, ahir al migdia es va llegir el manifest institucional davant
l’Ajuntament i es va fer un minut de silenci per les víctimes

L’Ajuntament treballa per adequar les festes nadalenques
als protocols de la COVID-19
Dijous, 26 de novembre de 2020

Els alcaldes i alcaldesses de la comarca han parlat de les mesures que caldrà tenir en
compte per a garantir la seguretat aquest Nadal

La importància del treball transversal per a l'eradicació de
les violències masclistes
Dimecres, 25 de novembre de 2020
Escrit d'opinió conjunt de Vanesa Santiago, regidora d'Igualtat, i Maria Vidal, regidora de
Comunicació

Es flexibilitzen les mesures amb l’inici del pla de
desescalada
Dilluns, 23 de novembre de 2020
El primer tram preveu l’obertura del sector de la restauració però manté el confinament
municipal de cap de setmana

En motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants,
l'Ajuntament anuncia la creació del Consell d'Infants
Divendres, 20 de novembre de 2020
Aquest nou òrgan ha de servir per a fomentar la participació dels nens i nenes en la vida
política i social del municipi

Aprovada la licitació per l'execució de les obres
d'arranjament del carrer Montserrat Roig
Dijous, 19 de novembre de 2020
Escrit d'opinió de Judith Roig, regidora d'Urbanisme i Territori

Crida a la ciutadania per participar en la campanya de
donació de sang
Dijous, 19 de novembre de 2020
Una unitat mòbil del Banc de Sang visitarà Torrelles el proper dimarts per atendre les
persones que hagin reserva’t cita prèviament

Reunió del Consell d’Alcaldes per demanar millores en el
transport públic
Dijous, 19 de novembre de 2020
Torrelles ha reclamat una millora de la connexió amb l’Hospital de Sant Boi i la
implementació de la tarifació social

Obert el termini per a sol·licitar els ajuts municipals per als
establiments afectats pel tancament
Dimecres, 18 de novembre de 2020
Les subvencions estan destinades a locals de restauració i centres de bellesa que han
hagut d'aturar la seva activitat per les restriccions

Cap silenci davant la violència de gènere. Torrelles està amb
tu
Dilluns, 16 de novembre de 2020
Es posa en marxa la campanya “10 dones, 8 històries” que vol denunciar i donar
visibilitat a les diferents formes de violència que pateixen les dones

Es donen a conèixer els guanyadors dels Premis Literaris de
l’Ateneu Torrellenc
Dijous, 12 de novembre de 2020
En aquesta edició s’han presentat 128 contes i 45 poemaris que, segons el jurat,
comptaven amb un alt nivell de qualitat

Clam dels municipis del Baix Llobregat per demanar a
Endesa la millora del servei
Dijous, 12 de novembre de 2020
L’Ajuntament exigeix a la Direcció General d’Energia que doni resposta a la petició
d’iniciar un expedient sancionador a Endesa que es va fer després del temporal Glòria

Obres per a millorar la seguretat viària a l’avinguda Dolça de

Provença
Dimecres, 11 de novembre de 2020
L’actuació pretén reduir la velocitat dels vehicles en el tram comprès entre la rotonda de
la BV-2005 i la prefectura de la policia local

Les conseqüències de l'incivisme mediambiental II
Dimecres, 11 de novembre de 2020
Escrit d'opinió de Jose Antonio Gallardo, regidor de Medi Ambient

Es prorroga el toc de queda nocturn a tota Catalunya
Dilluns, 9 de novembre de 2020
Es recorda la ciutadania que l’incompliment de les mesures de prevenció pot suposar
sancions de 100 a 600.000 euros

El Casal de la Gent Gran reprèn l’activitat de manera virtual
Dilluns, 9 de novembre de 2020
La situació sanitària no permet reobrir l’equipament però s’han programat propostes en
línia com tallers de relaxació, xerrades i reptes mentals

Suspesos els actes de la Festa Major de Sant Martí
Dijous, 5 de novembre de 2020
Les restriccions i limitacions decretades pel govern català per aturar els contagis han
obligat a anul·lar totes les activitats previstes

Elaborant un Pla de Seguretat Local
Dimecres, 4 de novembre de 2020
Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Governació i Protecció Civil

Acord entre els cossos policials per cooperar en l’àmbit de
la violència masclista

Dimecres, 4 de novembre de 2020
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra han formalitzat un conveni per a millorar la seva
resposta davant situacions de risc

Reunió amb la consellera de Cultura per adequar l’espai a
l’entorn de la biblioteca
Dimecres, 4 de novembre de 2020
S’ha presentat a la Generalitat de Catalunya aquest projecte que vol crear una gran
plaça que uneixi l’equipament amb les antigues escoles

El jovent decideix a què es destina una part del pressupost
municipal
Dilluns, 2 de novembre de 2020
Es posa en marxa un procés participatiu per tal que els nois i noies de 12 a 30 anys
escullin quines inversions es faran amb 30.000 euros

Nou pla d’ocupació per al manteniment d’equipaments i
espais públics
Divendres, 30 d'octubre de 2020
Les persones interessades en accedir al procés de selecció hauran de presentar la
sol·licitud del 2 al 9 de novembre

Torrelles demana reforçar les substitucions de mestres i
professorat
Dijous, 29 d'octubre de 2020
L’Ajuntament ha traslladat a la Generalitat la necessitat d’agilitzar la substitució de les
baixes als centres de primària i secundària

Bona acollida del documental que recull la memòria oral del
municipi
Dimarts, 27 d'octubre de 2020
L’Associació d’Estudis Torrellencs ha presentat aquest projecte audiovisual en el qual

l’entitat ha treballat durant més de dos anys

L’Ajuntament recomana limitar les activitats no escolars
Dilluns, 26 d'octubre de 2020
La mesura es pren després de detectar incompliments per part d’algunes famílies en la
declaració responsable

Impulsant la igualtat de gènere
Divendres, 23 d'octubre de 2020
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora d'Igualtat

Estrena del documental ‘Relats viscuts. Memòria oral de
Torrelles’
Dijous, 22 d'octubre de 2020
Aquest diumenge l’Ateneu acollirà la projecció d’aquest projecte que busca preservar
aquelles petites històries que configuren el passat del municipi

Torrelles rebrà prop de 470.000 euros per a la millora dels
centres esportius
Dijous, 22 d'octubre de 2020
La Diputació de Barcelona ha presentat el seu Programa General d’Inversions en la
reunió setmanal de municipis de menys de 20.000 habitants

Es modifiquen els horaris del cementiri municipal per Tots
Sants
Dimecres, 21 d'octubre de 2020
Davant la festivitat de l’1 de novembre, es donen un seguit de recomanacions per evitar
aglomeracions i minimitzar el risc de contagi

Ja es pot consultar el nou butlletí municipal

Dimecres, 21 d'octubre de 2020
La revista inclou un especial sobre l’educació a Torrelles i un resum de l’entrevista a
Carme Cols i Pitu Fernández que es pot consultar íntegrament al web

L’Ajuntament amplia el seu fons documental
Dilluns, 19 d'octubre de 2020
El consistori ha adquirit material dels senyors Josep Baqués i Xavier Valls que inclou un
programa de Festa Major de l’any 1900

El camí cap a l'enfortiment de les estratègies locals de
cooperació
Divendres, 16 d'octubre de 2020
Escrit d'opinió de Maria Vidal, regidora de Cooperació i Solidaritat

Noves mesures per aturar l’increment de casos de COVID-19
Dijous, 15 d'octubre de 2020
La Generalitat de Catalunya ha anunciat restriccions en diferents àmbits que entraran en
vigor la nit de dijous a divendres

El SADIP ofereix noves propostes per a famílies amb
adolescents
Dimecres, 14 d'octubre de 2020
Les sessions pretenen donar suport per a prevenir els possibles riscos associats a
aquesta etapa com les drogues, les pantalles o la sexualitat

Es posa en marxa la campanya de vacunació de la grip
Dimarts, 13 d'octubre de 2020
Es prioritzen els col·lectius de risc com la gent gran, les persones amb malalties
cròniques i les dones embarassades

L’Ajuntament obté el distintiu per la igualtat de gènere
Divendres, 9 d'octubre de 2020
La certificació reconeix la implementació de la perspectiva de gènere en les polítiques
municipals

Es recullen 170 quilos d’aliments i productes d’higiene
Dijous, 8 d'octubre de 2020
La ciutadania ha mostrat el seu esperit més solidari col·laborant en la campanya a favor
de les persones refugiades a Grècia

Un curs molt diferent al que imaginàvem fa un any
Dijous, 8 d'octubre de 2020
Escrit d'opinió d'Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat

Mor l’exalcalde Josep Olivella Cifré
Dimarts, 6 d'octubre de 2020
Olivella va ocupar l’alcaldia del municipi entre els anys 1983 i 1991

L’Ajuntament recupera una part del deute de la Generalitat
relatiu al finançament de l’escola bressol
Dilluns, 5 d'octubre de 2020
En els darrers anys, el consistori ha assumit aquesta càrrega econòmica per a no
incrementar el cost del servei a les famílies

Gestió dels gats que viuen al carrer
Divendres, 2 d'octubre de 2020
Escrit d'opinió d'Eduard Garcia, regidor de Sanitat i Consum

Es commemora el Dia Internacional de les Persones Grans
Dijous, 1 d'octubre de 2020

La regidoria de la Gent Gran ha volgut homenatjar les persones de més edat amb la
lectura d’un manifest i un petit audiovisual

Suport de l’Ajuntament al manifest de l’ACM amb motiu de
l’1 d’Octubre
Dijous, 1 d'octubre de 2020
L’Associació Catalana de Municipis ha elaborat un text per a commemorar el tercer
aniversari de la celebració del referèndum

Ajuts per a garantir l’escolarització dels infants
Dilluns, 28 de setembre de 2020
S’obre el termini per accedir a les beques d’escolarització de l’escola bressol municipal i
als ajuts del menjador escolar

Talls a la BV-2005 per unes obres a Sant Vicenç dels Horts
Dilluns, 28 de setembre de 2020
A partir del 29 de setembre es donarà pas alternatiu als vehicles que circulin per aquest
vial

Un any ple d'incidents que han condicionat les inversions
Divendres, 25 de setembre de 2020
Escrit d'opinió de Judith Roig, regidora d'Urbanisme i Territori

Es convoca una nova edició dels Premis Literaris de
l’Ateneu Torrellenc
Dimecres, 23 de setembre de 2020
El termini de presentació de treballs finalitzarà el proper 20 d’octubre

Suport a les persones refugiades en els camps de Grècia
Dimecres, 23 de setembre de 2020
S’inicia una campanya de recollida d’aliments i productes d’higiene destinada als afectats

per l’incendi de Mòria

Torrelles segueix amb un risc baix de contagi
Dimarts, 22 de setembre de 2020
L’Ajuntament demana no abaixar la guàrdia i seguir aplicant les mesures de seguretat
per evitar els rebrots

Una trentena de persones participen en la jornada de neteja
de l’entorn
Dilluns, 21 de setembre de 2020
La proposta ha comptat amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i el
suport de l’ADF de Torrelles i Protecció Civil

Nova trobada de municipis petits del Baix Llobregat per
abordar la tornada a les aules
Dijous, 17 de setembre de 2020
L’alcalde torrellenc ha aprofitat la reunió per tornar a reclamar l’ampliació dels horaris
d’obertura del consultori del municipi

Les conseqüències de l'incivisme mediambiental
Dimecres, 16 de setembre de 2020
Escrit d'opinió de Jose Antonio Gallardo, regidor de Medi Ambient

Comença la segona fase de les tasques de millora de la pista
de Begues i del pont de Can Coll
Dimecres, 16 de setembre de 2020
Ambdues obres es faran simultàniament i tenen un cost aproximat de 100.000 euros

Novetats a la Biblioteca
Dimecres, 16 de setembre de 2020
L’equipament municipal ha ampliat el seu horari d’atenció a la ciutadania i ha previst

noves activitats per gaudir de la tardor al municipi

Avui es reobre el tram de Torrelles de la pista forestal
Dimecres, 16 de setembre de 2020
La pista, que tindrà restriccions mentre durin les obres, permet l’accés a les propietats
privades i camps de conreu ubicats a l’entorn

Nova jornada de neteja de l’entorn
Dimarts, 15 de setembre de 2020
Amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, el dissabte 19 de
setembre, el municipi acull una divertida proposta

L’Ajuntament habilita un pas alternatiu per facilitar l’accés a
l’escola Sant Martí
Dissabte, 12 de setembre de 2020
L’actuació respon a la demanda de l’equip directiu del centre degut a la descentralització
de l’entrada a l’escola per diferents accessos

Responsabilitat cívica
Divendres, 11 de setembre de 2020
Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Via Pública i Civisme

Torrelles, exemple a seguir en gestió de residus
Dijous, 10 de setembre de 2020
L’AMB ha escollit el municipi com a model per la seva bona implantació del sistema
Porta a Porta

Ple total a la Setmana Jove 2020
Dijous, 10 de setembre de 2020

La reeixida proposta s’ha convertit en un espai de convivència molt desitjat pel jovent
després d’aquests últims mesos atípics

L’Ajuntament s’adhereix al manifest de la Diada impulsat per
l’ACM
Dijous, 10 de setembre de 2020
El consistori torrellenc convida la ciutadania a omplir de senyeres els balcons per a
commemorar la jornada de l’Onze de Setembre

Es reobre parcialment la pista de Begues
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Els ajuntaments de Torrelles de Llobregat i Begues han redactat un comunicat conjunt en
relació amb la pista forestal que uneix ambdós municipis

El municipi es prepara per iniciar el curs escolar 2020-2021
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Els centres educatius torrellencs estan ultimant les darreres directrius per començar el
nou curs amb la màxima seguretat possible

S’estrena una secció d’objectes perduts al web municipal
Dimarts, 8 de setembre de 2020
El nou espai s’actualitzarà quinzenalment i contindrà un taulell amb totes les coses
trobades al poble

Torrelles demana fer un front comú per reclamar la
normalització de l’atenció ambulatòria
Dilluns, 7 de setembre de 2020
L’Ajuntament considera insuficient que el CAP del municipi obri només dos dies per
setmana i insta al Departament de Salut a repensar la seva decisió

Demà, el Centre d’Atenció Primària reprèn l’atenció

presencial
Dimarts, 1 de setembre de 2020
El consultori torrellenc tornarà a atendre presencialment a la ciutadania amb cita
programada els dilluns i dimecres en torn de matí

Entra en vigor la nova Ordenança de Civisme
Dimarts, 1 de setembre de 2020
La normativa vol promoure la convivència ciutadana i les actituds positives i estableix
sancions per a les conductes considerades incíviques

Que res ens aturi!
Dimarts, 1 de setembre de 2020
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora de Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat i
Joventut

Es prohibeixen les trobades de més de 10 persones en
l’àmbit públic i privat
Dilluns, 31 d'agost de 2020
La Generalitat ha aprovat noves mesures per intentar contenir la propagació de la
COVID-19 a tot el territori

Lleuger repunt de positius a Torrelles
Divendres, 28 d'agost de 2020
Els casos, que s’havien mantingut molt baixos durant tot el juliol i l’agost, han pujat fins a
6 coincidint amb la tornada de les vacances

Posició de l’Ajuntament de Torrelles respecte a la proposta
d’ús dels romanents
Dijous, 27 d'agost de 2020
Els quatre grups amb representació al consistori signen un llistat de sis punts que es
traslladaran als governs de l’Estat i de Catalunya

En marxa una nova jornada de donació de sang
Dimarts, 25 d'agost de 2020
El dilluns 31 d’agost, la biblioteca acollirà la proposta que comptarà amb mesures
especials

Torrelles segueix amb un nivell molt baix de risc de contagi
de la COVID-19
Dilluns, 24 d'agost de 2020
Recentment, s’han detectat alguns nous positius coincidint amb el retorn de les vacances
de veïns i veïnes del municipi

Mesures per a evitar un cop de calor
Dimecres, 19 d'agost de 2020
Hidratar-se bé, no sortir en les hores de més sol i utilitzar roba còmoda són alguns
consells per a fer front a la pujada de les temperatures

Entren en vigor noves mesures per a evitar la propagació de
la COVID-19
Dimecres, 19 d'agost de 2020
El Departament de Salut confirma que a Torrelles hi ha hagut 7 casos des de l’1 de juliol

Inscripcions obertes per a participar en la Setmana Jove
2020
Dimecres, 19 d'agost de 2020
Del 31 d’agost al 5 de setembre, hi haurà tallers de twerk i cuina, un tobogan gegant,
làser tag, Improshow i el concert de Rumba Que Derrumba

Prevenció per a lluitar contra els incendis forestals
Dilluns, 17 d'agost de 2020

Es recorda a la ciutadania que fins al 15 d’octubre resta prohibit encendre foc en terrenys
forestals i a la franja de 500 metres que els envolta

El Pla Educatiu de Torrelles, ara més que mai
Dilluns, 17 d'agost de 2020
Escrit d'opinió d'Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat

Disminueixen els casos positius de COVID-19 a la comarca
Divendres, 14 d'agost de 2020
Tot i l’evolució favorable, s’insisteix en la importància de complir amb les mesures de
prevenció per evitar possibles rebrots

Recomanacions per a gaudir d’un bany segur a platges i
piscines
Dijous, 13 d'agost de 2020
Aquest estiu s’afegeixen algunes mesures de prevenció per a minimitzar el risc de
contagi de la COVID-19

Finalitzen les obres a l’encreuament dels carrers Major i
Sant Jordi
Dimarts, 11 d'agost de 2020
La millora de la seguretat en aquesta cruïlla va ser un dels projectes escollits en el marc
del procés de pressupost participatiu

S’incideix en la importància de la prevenció per a evitar
contagis
Dimarts, 11 d'agost de 2020
En la reunió setmanal dels municipis petits de la comarca es va destacar que els positius
es donen principalment en joves de 20 a 34 anys

Els infants de Torrelles han gaudit d’un casal d’estiu segur
Dimecres, 5 d'agost de 2020
Un centenar de nens i nenes han participat en aquesta activitat que ha tingut com a
centre d’interès la lluita contra el canvi climàtic

L’Ajuntament alerta sobre l’abandonament de vehicles a la
via pública
Dilluns, 3 d'agost de 2020
Es recorda a la ciutadania que aquesta pràctica està prohibida i que pot comportar
sancions al propietari

El CEM de Can Coll acull el seu primer torneig obert de
tennis
Divendres, 31 de juliol de 2020
El Club de Tennis Can Coll - Torrelles ha impulsat la reeixida proposta, que ha posat la
cirereta a una gran temporada esportiva

Ja es pot llegir el nou butlletí municipal
Divendres, 31 de juliol de 2020
La revista inclou una valoració del primer any de legislatura i aprofundeix en la crisi
sanitària, els efectes dels temporals i la reforma del Casal de la Gent Gran

Enllestida la reforma del Casal de la Gent Gran
Dijous, 30 de juliol de 2020
Els treballs s’han centrat en la impermeabilització de la coberta i la redistribució dels
espais de la primera planta

El Casal de Joves El Club no s’atura!
Dimarts, 28 de juliol de 2020
L’equipament municipal seguirà organitzant un matí de pàdel i piscina, tallers,
assessories acadèmiques i laborals i jocs esportius

‘Res no es pot amagar’ és la novel·la guanyadora del X
Premi Literari Delta
Dilluns, 27 de juliol de 2020
L’autora Conxa Solans Roda proposa un retrat històric del rol de les dones abans, durant
i després de la Guerra Civil i després de la Segona Guerra Mundial

Els municipis petits del Baix Llobregat presenten xifres de
positius i transmissió molt baixes
Dijous, 23 de juliol de 2020
A la reunió de municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca, s’han presentat
les últimes dades sobre contagis i s’ha demanat no abaixar la guàrdia

Es realitzen diversos treballs per a prevenir la proliferació
del mosquit tigre
Dimecres, 22 de juliol de 2020
El Consell Comarcal ha portat a terme actuacions en els embornals de diferents punts
del municipi

Nou conveni de col·laboració per a l’aplicació de mesures
educatives a menors denunciats per consum o tinença de
drogues
Dimarts, 21 de juliol de 2020
Al municipi, el SADIP serà el servei encarregat de realitzar les activitats alternatives

La torrellenca Julia Cubero Turmo celebra el seu centenari
Divendres, 17 de juliol de 2020
En nom de tot l'Ajuntament, se li va fer arribar un ram de flors i un diploma
commemoratiu

Torrelles demana l’obertura del servei de pediatria amb

l’inici del curs escolar
Dijous, 16 de juliol de 2020
La petició al Departament de Salut s’ha fet durant la reunió setmanal que l’alcalde manté
amb altres municipis petits de la comarca

La Generalitat presenta una nova convocatòria d’ajuts per
subvencionar activitats d’estiu d’infants i adolescents
Dimecres, 15 de juliol de 2020
Les famílies poden presentar les sol·licituds fins al 14 de setembre o fins que s’exhaureixi
la dotació

Torrelles treballa en un Pla Educatiu de Ciutat
Dimecres, 15 de juliol de 2020
Inicialment, s’ha creat una enquesta en línia per recollir la perspectiva dels veïns i les
veïnes sobre la realitat socioeducativa del municipi

Gaudim de l'estiu 2020
Dimarts, 14 de juliol de 2020
Escrit d'opinió d'Eduard Garcia, regidor d'Esports, Atenció ciutadana, Sanitat i Consum

Sant Jordi es viu a la biblioteca
Divendres, 10 de juliol de 2020
El pròxim dijous 23 de juliol, l’equipament municipal impulsarà dues propostes per
celebrar la Diada

La mascareta serà obligatòria encara que es pugui mantenir
la distància de seguretat
Dimecres, 8 de juliol de 2020
La Generalitat ha anunciat que a partir de demà la ciutadania haurà de portar sempre la
mascareta a l’espai públic com a mesura de prevenció

Aquesta setmana començaran les obres per reparar el
col·lector de Can Güell
Dimecres, 8 de juliol de 2020
La intervenció, més complexa del que va semblar en un principi, no es podia dur a terme
sense l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua

Comunicat conjunt de l’Ajuntament i CatSalut sobre el
Centre d’Atenció Primària de Torrelles
Dilluns, 6 de juliol de 2020
El consistori torrellenc no comparteix la decisió, tot i que entén la situació excepcional i
creu que ara és el moment de sumar esforços

Aquest dijous tornen les activitats presencials al Casal de
Joves El Club
Dilluns, 6 de juliol de 2020
Sessions de pàdel i piscina, jocs esportius, tallers i xerrades per divertir-se durant el juliol

Continuen oberts els ajuts per als veïns i les veïnes en
situació de vulnerabilitat per l’emergència sanitària
Divendres, 3 de juliol de 2020
L’Ajuntament ha posat en marxa una convocatòria amb un pressupost màxim de 22.000
euros

Uns 100 infants gaudeixen del Casal d’Estiu 2020
Divendres, 3 de juliol de 2020
D'acord amb el protocol per a la covid-19 elaborat, s’han creat grups de convivència
formats per 10 infants i un monitor o monitora referent

L'ATM posa en marxa la compensació dels títols de
transport públic

Dimecres, 1 de juliol de 2020
La ciutadania podrà recuperar els viatges no gaudits durant el confinament

L'Ajuntament dona suport als treballadors i les treballadores
de Nissan
Dimecres, 1 de juliol de 2020
Els quatre portaveus dels grups municipals han signat una declaració institucional
conjunta sobre el cessament de l’activitat de l’empresa a Catalunya

La Biblioteca engega una campanya solidària d'intercanvi de
llibres i revistes per aliments
Dimecres, 1 de juliol de 2020
L’equipament municipal anima a la ciutadania a aportar aliments de primera necessitat
per col·laborar amb el Banc d’Aliments del municipi

Programació, robòtica, videojocs i molta diversió al
Tecnoestiu 2020
Dimarts, 30 de juny de 2020
Del 6 al 24 de juliol, el Punt Òmnia de Torrelles ha dissenyat un casal d’estiu amb tallers
gratuïts en línia per a infants i joves a partir dels 10 anys

Noves actuacions per a prevenir els incendis forestals al
municipi
Dilluns, 29 de juny de 2020
Aquesta setmana, s’estan desbrossant les zones verdes de Cesalpina i pròximament
s’actuarà en les del nucli

El municipi dona suport a Tujereng en la lluita contra
l’emergència sanitària
Dilluns, 29 de juny de 2020

A més del repartiment de 5.000 mascaretes, es sensibilitza sobre les principals mesures
de prevenció

Torrelles en defensa de les llibertats de les persones LGTBI
Diumenge, 28 de juny de 2020
L’Ajuntament s’ha adherit al manifest del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de
Catalunya i ha organitzat una pintada reivindicativa al municipi

Novetats al Casal d’Estiu 2020
Divendres, 26 de juny de 2020
El campus ha dissenyat un protocol per a la covid-19 i es reforçaran els hàbits d'higiene
entre els infants i el jovent durant tot el projecte

Les càmeres de seguretat a Torrelles
Dijous, 25 de juny de 2020
Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Governació, Protecció Civil, Via Pública i
Civisme, Hisenda

La piscina municipal obre el dilluns
Dijous, 25 de juny de 2020
Aquesta temporada, s’organitzaran dos torns: matí i tarda i cada dia, de 15 a 16 hores,
es desinfectaran a fons les zones comunes

La Policia Local, l'ADF i Protecció Civil vetllen per la
seguretat durant la revetlla de Sant Joan
Dimecres, 24 de juny de 2020
L’Ajuntament agraeix a la ciutadania l’actitud cívica i responsable durant la vetllada

Les famílies reflexionen sobre els conflictes relacionats amb
les pantalles

Dilluns, 22 de juny de 2020
La segona sessió en línia del SADIP es va convertir en un enriquidor debat en grup

El municipi avança a la fase 3 del desconfinament
Dijous, 18 de juny de 2020
Se suprimeixen les franges horàries per passejar i fer esport i es permet la mobilitat per
tot Catalunya

Torrelles al costat de les persones refugiades
Dijous, 18 de juny de 2020
L’Ajuntament destinarà 3.000 euros a dos projectes del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per donar suport a la població migrada

Torrelles demana l’ampliació dels horaris del Centre
d’Atenció Primària
Dijous, 18 de juny de 2020
Alcaldes i regidors de Santa Coloma, Sant Climent i Torrelles s’han reunit amb el
Departament de Salut per conèixer el pla de reobertura

Mesures i consells per a gaudir de la Nit de Sant Joan de
forma segura
Dimarts, 16 de juny de 2020
Al municipi, no s’organitzarà cap acte per evitar les activitats multitudinàries

El nostre tresor...
Dimarts, 16 de juny de 2020
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora de Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat i
Joventut

Compte enrere pel Casal d’Estiu 2020

Dimarts, 16 de juny de 2020
El consistori ha decidit tirar endavant el campus després dels resultats de la preinscripció

Nous ajuts per als veïns i les veïnes en situació de
vulnerabilitat per l’emergència sanitària
Dilluns, 15 de juny de 2020
L’Ajuntament ha posat en marxa una nova convocatòria amb un pressupost màxim de
22.000 euros

Els dilluns i dimecres, el Centre d’Atenció Primària reprèn
l’atenció presencial
Dijous, 11 de juny de 2020
A partir del dilluns 15 de juny, el consultori torrellenc tornarà a atendre presencialment
amb cita programada els dilluns i dimecres al matí

Es reforcen els Serveis Socials municipals
Dijous, 11 de juny de 2020
L’Ajuntament ha obert un procés de selecció per contractar una treballadora social en
règim de funcionari de carrera

La Setmana Jove 2020 es trasllada a la primera setmana de
setembre
Dimecres, 10 de juny de 2020
El jovent torrellenc podrà gaudir d’activitats per a tots els gustos del dilluns 31 d’agost al
diumenge 6 de setembre

L’Ajuntament elabora un Pla de Desconfinament
Dimecres, 10 de juny de 2020
El consistori torrellenc vol fer front als reptes presents que ha dibuixat la crisi sanitària i
econòmica i als reptes futurs de la crisi climàtica

Nova xerrada en línia sobre gestió de conflictes relacionats
amb les pantalles
Dimarts, 9 de juny de 2020
Les famílies es poden inscriure al nou taller del SADIP abans del dimarts 16 de juny

Gran acollida de la Festa de la Cirera
Dimarts, 9 de juny de 2020
Com la crisi sanitària no va permetre gaudir amb normalitat de la celebració, les xarxes
socials municipals es van omplir de divertides propostes

Novetats amb l’entrada a la fase 2 del desconfinament
Dilluns, 8 de juny de 2020
Només es manté la franja horària destinada als majors de 70 anys i bars i restaurants
poden reprendre el servei a l’interior dels locals amb restriccions

Pla de desconfinament
Dilluns, 8 de juny de 2020
Escrit d'opinió de Jose Gallardo, regidor de Règim Intern, RRHH i Organització i Medi
Ambient

S’obre la preinscripció per al Casal d’Estiu 2020
Dilluns, 8 de juny de 2020
Amb la voluntat de poder planificar i valorar la viabilitat del campus, es demana a les
famílies interessades que facin una reserva inicial sense cost

En marxa una nova convocatòria de beques menjador
Divendres, 5 de juny de 2020
Fins al pròxim dimecres 17 de juny, es poden sol·licitar de forma telemàtica al web del
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Torrelles participa en una taula de treball per abordar

l'emergència climàtica
Divendres, 5 de juny de 2020
La trobada virtual va voler generar sinergies entre els diferents actors participants i
impulsar el treball en xarxa per fer front al gran repte

Es publica un nou número del butlletí municipal
Dijous, 4 de juny de 2020
La revista, que es torna a distribuir en paper a totes les llars del municipi, explica les
últimes mesures per fer front a l’emergència sanitària

Nou pla d’ocupació de suport en el manteniment dels
equipaments esportius
Dijous, 4 de juny de 2020
La persona contractada treballarà 37,5 hores setmanals durant tres mesos

Ordre d'execució contra la companyia telefònica d'Espanya
Dimecres, 3 de juny de 2020
Escrit d'opinió de Judith Roig, regidora d'Urbanisme i Territori

Alguns serveis municipals reprendran l’atenció presencial a
partir del dilluns 8 de juny
Dimecres, 3 de juny de 2020
El Servei d’Atenció Ciutadana, els Serveis Socials, la Biblioteca i la Deixalleria atendran
de manera presencial la ciutadania amb cita prèvia

L’Ajuntament destina prop de 3.000 euros a fer front a
l’emergència sanitària a Tujereng
Dimarts, 2 de juny de 2020
Es confeccionaran 5.000 mascaretes i es posarà en marxa una campanya de
sensibilització sobre el seu ús

L’Ajuntament obre un procés de selecció
Dilluns, 1 de juny de 2020
La plaça vacant és com a auxiliar administratiu en règim de funcionari de carrera

Canvis en els centres sanitaris de referència
Dilluns, 1 de juny de 2020
Des d'avui, dilluns 1 de juny, les persones majors de 15 anys que requereixin atenció
sanitària hauran de trucar al CAP Vila Vella de Sant Vicenç dels Horts

La Festa de la Cirera (edició especial) proposa divertides
activitats virtuals
Divendres, 29 de maig de 2020
Els perfils municipals a Instagram, Facebook i Youtube seran els nous espais de
celebració

L’Hospital de Sant Boi reprèn els serveis d’obstetrícia i
pediatria
Divendres, 29 de maig de 2020
A partir del pròxim dilluns 1 de juny, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu recuperarà
l’atenció a les dones embarassades i la població infantil

Es reivindica la incorporació de la perspectiva de gènere a
l'àmbit de la salut
Dijous, 28 de maig de 2020
El Casal de Joves El Club organitzarà una classe de ioga virtual per commemorar el Dia
Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones

Dues guies informatives per acompanyar el jovent torrellenc
Dijous, 28 de maig de 2020

Les publicacions expliquen les opcions formatives i laborals que tenen els nois i les noies
un cop han finalitzat l’ensenyament obligatori

Torrelles solidària davant la pandèmia
Dimecres, 27 de maig de 2020
Escrit d'opinió de Maria Vidal, regidora de Cooperació i Solidaritat

Torrelles participa en el repte internacional de programació
simultània Moonhack 2020
Dimecres, 27 de maig de 2020
El Punt Òmnia coordinarà l’activitat virtual que tindrà com a protagonista la Terra i
convida a infants i joves del municipi a sumar-se a la iniciativa

El CEM de Can Coll obre part de les seves instal·lacions
esportives
Dimecres, 27 de maig de 2020
De moment, la ciutadania únicament podrà gaudir de les pistes de pàdel i tennis

L’Ajuntament de Torrelles convoca un minut de silenci en
senyal de dol
Dimecres, 27 de maig de 2020
Fins al pròxim divendres 5 de juny, la Generalitat ha decretat dol a tot el territori de
Catalunya davant la crisi sanitària generada per la Covid-19

Torrelles entra a la fase 1 del desconfinament
Dimarts, 26 de maig de 2020
Es permeten les trobades amb amics i familiars dins de la mateixa regió sanitària i
l'obertura de les terrasses de bars i restaurants i del petit comerç

El Pont del Molí i la pista forestal de Begues

Dilluns, 25 de maig de 2020
Vídeo informatiu de les regidores Judith Roig i Falgàs Marco

A Torrelles, les franges horàries seguiran vigents
Divendres, 22 de maig de 2020
La ciutadania haurà de continuar respectant les hores de sortida establertes, ja que el
municipi supera els 100 habitants per km2

Arriba una edició especial de la Festa de la Cirera
Divendres, 22 de maig de 2020
Els dies 6 i 7 de juny, la popular celebració torrellenca es traslladarà a les xarxes socials
amb divertides propostes per a totes les edats

Torna el Mercat de la Cirera
Dijous, 21 de maig de 2020
A partir d’aquest cap de setmana, la ciutadania podrà comprar les millors cireres al
municipi

L’ús de mascareta serà obligatori a la via pública i a espais
tancats d’ús públic
Dimecres, 20 de maig de 2020
Demà entra en vigor l’ordre i estarà vigent fins a la fi de l’Estat d’Alarma declarat

L’alcalde participa en una reunió amb l’AMB per parlar del
Tribut Metropolità
Dimecres, 20 de maig de 2020
Després de Cervelló, l’AMB vol implantar un sistema de transport a demanda a Torrelles

En marxa uns ajuts per a la gestió dels boscos en finques
privades afectades pel temporal Glòria

Dimarts, 19 de maig de 2020
La Generalitat ha presentat una convocatòria extraordinària per a subvencionar la
restauració del potencial forestal i la millora de la xarxa viària

La Biblioteca organitza un club de lectura virtual
Dilluns, 18 de maig de 2020
La primera sessió es farà el dijous 25 de juny i es parlarà del llibre ‘Incienso’ d’E. Chang

Bona acollida de la xerrada en línia del SADIP sobre l’ús de
les pantalles a casa
Dilluns, 18 de maig de 2020
Les famílies van compartir les seves inquietuds i van reflexionar al voltant de les normes i
els límits a establir amb les noves tecnologies

La Diputació de Barcelona iniciarà uns treballs de millora de
revolts de la BV-2005
Dilluns, 18 de maig de 2020
Les obres, que es realitzen a un tram diferent del que es va adequar l’any passat, està
previst que comencin demà

L’Ajuntament treballa pel restabliment de la mobilitat abans
del setembre
Dilluns, 18 de maig de 2020
El consistori ja té sobre la taula diversos projectes per a la reparació de l’esvoranc de la
carretera de Can Guey al seu pas per Can Coll i per a la reobertura de la pista forestal a
Begues

Vols formar part de l’equip de monitoratge del Casal d’Estiu
2020?
Divendres, 15 de maig de 2020

El consistori comença la cerca del jovent que dinamitzarà les activitats i acompanyarà els
infants durant les cinc setmanes del projecte

El municipi reivindica la llibertat i la igualtat de totes les
persones
Divendres, 15 de maig de 2020
L’Ajuntament se suma a la commemoració del Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia

Servei d’Atenció al Ciutadà
Dijous, 14 de maig de 2020
Escrit d'opinió d'Eduard Garcia, regidor d'Atenció Ciutadana

Una resposta local a una crisi global
Dijous, 14 de maig de 2020
Escrit d'opinió d'Ignasi Llorente, alcalde de l'Ajuntament de Torrelles

El Fons Català de Cooperació presenta la campanya ‘Món
Local Covid-19’
Dijous, 14 de maig de 2020
Torrelles dona suport a la iniciativa que se centra a impulsar projectes i programes que
es veuen en perill a causa de l’emergència sanitària

L’Ajuntament demana al Govern espanyol poder emprar tots
els recursos econòmics al seu abast per fer front a
l’emergència sanitària
Dijous, 14 de maig de 2020
L’alcalde Ignasi Llorente ha enviat una carta a la ministra d’Hisenda Mª Jesús Montero

La campanya ‘Ajuda’ns a ajudar!’ recull una gran quantitat
de productes d’higiene i neteja pel Banc d’Aliments del

municipi
Dimecres, 13 de maig de 2020
Durant dues setmanes, la ciutadania va poder fer les seves aportacions a diferents
establiments del poble

Nou servei per ajudar a la ciutadania amb els tràmits
telemàtics amb l’Ajuntament
Dimarts, 12 de maig de 2020
Els dimarts i els dijous, de 10 a 11 hores, el Punt Òmnia de Torrelles dona suport als
veïns i les veïnes amb les gestions per Internet

El dimecres comença la preinscripció escolar per a Infantil,
Primària i ESO
Dilluns, 11 de maig de 2020
Els primers dies, només es podrà fer telemàticament i del 19 al 22 de maig, es podrà fer
també de forma presencial als centres amb cita prèvia

S’inicia la segona fase dels estudis previs per a la reparació
de l’esvoranc de Can Coll i la Pista Forestal
Dilluns, 11 de maig de 2020
Els nous treballs tècnics i geològics permetran establir com ha de ser la rehabilitació de
la zona

Deixalleria, compromís amb el medi ambient
Dijous, 7 de maig de 2020
Escrit d'opinió de Jose Gallardo, regidor de Medi Ambient

El SADIP organitza una xerrada en línia sobre l’ús de les
pantalles a casa
Dijous, 7 de maig de 2020

Les famílies interessades es poden inscriure fins al dimarts 12 de maig per Whatsapp o
correu electrònic

Comencen els preparatius pel Casal d’Estiu 2020
Dimecres, 6 de maig de 2020
El consistori inicia la cerca del personal de coordinació del campus, tot i que puntualitza
que la seva realització dependrà de com evolucioni la pandèmia

Nova edició del concurs ‘Llegir té premi’
Dimecres, 6 de maig de 2020
El Servei de Biblioteques de Catalunya organitza l’activitat amb l’objectiu de promoure la
lectura entre infants i joves de 8 a 16 anys

El municipalisme dona suport als països més empobrits per
a vèncer el coronavirus
Dimecres, 6 de maig de 2020
L’Ajuntament de Torrelles s’adhereix a un manifest del Fons de Cooperació i Solidaritat
per lluitar globalment contra la pandèmia

Es modifica el calendari fiscal 2020
Dimarts, 5 de maig de 2020
El govern municipal ha revisat els terminis de pagament d’impostos i taxes municipals

Es crearà una comissió de memòria històrica per a
reconèixer les víctimes del feixisme
Dimarts, 5 de maig de 2020
El consistori s’adhereix a un manifest del Consell Comarcal per homenatjar les persones
deportades als camps de concentració

El Punt Òmnia ofereix un servei digital d’assessorament TIC
a la ciutadania
Dilluns, 4 de maig de 2020
El servei municipal s’adapta a la situació actual i continua donant suport als veïns i les
veïnes amb les noves tecnologies

Modificacions del calendari fiscal i impostos municipals
Dilluns, 4 de maig de 2020
Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora d'Hisenda

L’Espai Nadó, gratuït i en format virtual
Dijous, 30 d'abril de 2020
L’Ajuntament ha decidit reformular el servei municipal per continuar donant suport a les
famílies del poble en la criança dels infants

La Generalitat presenta un ajut de 200 euros per a les
famílies amb pocs ingressos
Dijous, 30 d'abril de 2020
Els diners s’hauran de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia o
altres subministraments bàsics

Es distribueixen lots d’aliments entre les famílies en
situacions de vulnerabilitat
Dimecres, 29 d'abril de 2020
A causa de l’emergència sanitària, la demanda d'ajuts de productes bàsics ha augmentat
gairebé un 50%

S’obren dues noves convocatòries d’ajuts amb un
pressupost total de 20.000 euros
Dimecres, 29 d'abril de 2020
La primera es destina a persones autònomes o empreses sense establiment físic i la

segona, als establiments del municipi, quedant exclosos els de restauració i oci

El Departament de Salut confirma 43 casos de Covid-19 a
Torrelles
Dimecres, 29 d'abril de 2020
Des del consistori torrellenc, es demana no abaixar la guàrdia i informar-se sempre a
través de canals oficials

L’Ajuntament reparteix mascaretes als infants torrellencs
Dilluns, 27 d'abril de 2020
Un equip format per una dotzena de persones voluntàries i regidors i regidores de l’equip
de Govern van entregar 681 mascaretes

Nous ajuts per fer front als efectes de l’emergència sanitària
Divendres, 24 d'abril de 2020
En breus, es presentaran dues noves convocatòries amb un pressupost total de 20.000
euros

Propostes per gaudir Sant Jordi a casa
Dijous, 23 d'abril de 2020
Es distribuiran punts de llibre fets per dues artistes locals als comerços oberts del
municipi

Temporal pluges abril 2020, plou sobre mullat
Dijous, 23 d'abril de 2020
Escrit d'opinió de Judith Roig, regidora d'Urbanisme i Territori

Voluntaris Covid19
Dijous, 23 d'abril de 2020
Escrit d'opinió d'Eduard Garcia, regidor de Sanitat

Reunió informativa amb els portaveus dels grups municipals
Dijous, 23 d'abril de 2020
Durant la trobada, s’han tractat temes com els desperfectes ocasionats pel temporal i la
situació actual derivada de la Covid-19

El Casal de Joves El Club continua oferint el servei de reforç
escolar
Dimarts, 21 d'abril de 2020
L'equipament municipal ha obert un espai en línia on l'alumnat pot fer les seves
consultes

La torrellenca Conxita Palet Simon celebra el seu centenari
Dilluns, 20 d'abril de 2020
En nom de tot l’Ajuntament, l’alcalde Ignasi Llorente li va lliurar un diploma
commemoratiu i un pastís

Arrenca una nova campanya de recollida de productes
d’higiene i neteja pel Banc d’Aliments
Dilluns, 20 d'abril de 2020
El consistori anima a la ciutadania a participar en la iniciativa solidària, que finalitzarà el
diumenge 3 de maig

El comerç ens necessita ara; nosaltres el necessitem
sempre
Dijous, 16 d'abril de 2020
Escrit d'opinió d'Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat

El nou butlletí municipal només en digital
Dijous, 16 d'abril de 2020

Excepcionalment, l’Ajuntament ha decidit no distribuir la revista municipal en format
paper per minimitzar el risc de contagi del coronavirus

Tujereng i Torrelles, units a la distància
Dijous, 16 d'abril de 2020
Escrit d'opinió de Maria Vidal, regidora de Cooperació Internacional i Solidaritat

L'Ajuntament estableix un circuit de seguiment de la
població major de 70 anys
Dijous, 16 d'abril de 2020
Aquests dies, el consistori ha contactat amb unes 650 persones grans del municipi

L'Espai de la Gent Gran, més actiu que mai
Dijous, 16 d'abril de 2020
El pròxim dissabte 18 d’abril, es podrà recollir als establiments comercials del municipi un
dossier gratuït d’activitats i exercicis d’estimulació cognitiva

Cinc municipis del Baix Llobregat reclamen mesures
urgents per evitar que els porcs senglars perjudiquin la
temporada de cireres
Dimecres, 15 d'abril de 2020
L’Estat d’Alarma ha obligat a prohibir algunes activitats, com la caça, que ajudava a
controlar la població d’aquests animals que provoquen danys en les collites

Un pla inicial que no hem deixat d'evolucionar
Dimecres, 15 d'abril de 2020
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora de Serveis Socials

Torrelles se suma a la campanya de l’AMB per utilitzar el
transport públic de manera segura

Dimecres, 15 d'abril de 2020
Amb la tornada a la feina dels col·lectius no essencials, s’ha experimentat un augment de
les persones usuàries de la xarxa pública de transport

Suport psicològic municipal per fer front a la crisi del
coronavirus
Dimarts, 14 d'abril de 2020
Arran l’emergència sanitària, el Servei d’Atenció Psicològica compta amb set noves
persones usuàries

S’amplia el termini per sol·licitar els ajuts al comerç local del
municipi
Dimarts, 14 d'abril de 2020
Una incidència tècnica ha dificultat la tramitació telemàtica de les sol·licituds, que es
podran presentar fins al dimecres 15 d’abril

L'Ajuntament publica un BAN adreçat a tots els infants de
Torrelles amb motiu de la celebració del dilluns de Pasqua
Dissabte, 11 d'abril de 2020
Es declaren fillols i filloles honorífics i honorífiques de Torrelles a tots els nens i les nenes
del municipi

En marxa una segona línia d’ajuts per a establiments de
restauració i oci del municipi
Dijous, 9 d'abril de 2020
L’ajut, dotat amb un pressupost total de 7.000 euros, es podrà sol·licitar fins al pròxim
dijous 16 d’abril

Moments excepcionals, comportaments normals
Dijous, 9 d'abril de 2020
Escrit d'opinió de Jose Antonio Gallardo, regidor de Medi Ambient

S’impulsa una enquesta en línia per decidir les pròximes
polítiques juvenils
Dijous, 9 d'abril de 2020
El qüestionari, destinat a joves de 16 a 35 anys del municipi, estarà actiu fins al
diumenge 3 de maig

Nova reunió d’alcaldes i alcaldesses de pobles de menys de
20.000 habitants del Baix Llobregat
Dijous, 9 d'abril de 2020
L’alcalde torrellenc Ignasi Llorente ha demanat analitzar en profunditat la situació de les
residències de la comarca i repensar els plans d’ocupació

Nova proposta per cuidar la salut a través del moviment
Dimecres, 8 d'abril de 2020
La dinamitzadora de l’Espai de la Gent Gran ha elaborat una sèrie de vídeos per avis i
àvies

Els centres educatius torrellencs aposten per les portes
obertes virtuals
Dimecres, 8 d'abril de 2020
L'Escola Bressol El Serralet i l'Escola Sant Martí han elaborat vídeos informatius on
presenten els projectes i les instal·lacions dels centres

Es distribueixen EPIS entre el personal que realitza serveis
essencials municipals
Dimecres, 8 d'abril de 2020
També, s’han enviat equips de protecció individual a les residències Can Tarrida i Verge
de Montserrat

Es reforcen els recursos i serveis per combatre la violència
masclista
Dilluns, 6 d'abril de 2020
El confinament obligatori té un impacte específic en les dones que pateixen
maltractaments, ja que es veuen abocades a conviure amb el seu agressor

Es realitzen tasques de desinfecció a diferents punts del
municipi
Divendres, 3 d'abril de 2020
Les intervencions se centren especialment als espais del poble on hi sol passar més gent
al llarg del dia

Trobada virtual d’alcaldes i alcaldesses del Consell
Comarcal del Baix Llobregat
Divendres, 3 d'abril de 2020
L’objectiu de la reunió ha estat afavorir la coordinació entre tots els ajuntaments

Controls policials per garantir el compliment de les
restriccions de mobilitat
Divendres, 3 d'abril de 2020
Els agents realitzen controls aleatoris tant a l’entrada del poble com a altres llocs del
municipi

L’organització de la gestió d'emergències a Torrelles i el
paper dels cossos de prevenció, protecció i seguretat
Dijous, 2 d'abril de 2020
Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Governació, Protecció Civil, Via Pública i
Civisme i Hisenda

Es convoca una primera línia d’ajuts per a establiments
comercials del municipi

Dijous, 2 d'abril de 2020
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el pròxim divendres 10 d’abril

Les residències de la gent gran al nostre municipi
Dijous, 2 d'abril de 2020
Escrit d'opinió d'Eduard Garcia, regidor de Sanitat

Arrenca la iniciativa solidària ‘Mascareta Amiga’
Dimecres, 1 d'abril de 2020
Una quinzena de dones torrellenques han confeccionat mascaretes d’ús no sanitari, que
es distribuiran gratuïtament als comerços locals

S’estableixen mesures més restrictives pel que fa a la
limitació de circulació de la ciutadania
Dimarts, 31 de març de 2020
L'Ajuntament ha actualitzat el BAN municipal per adaptar-lo als canvis que hi ha hagut en
els darrers dies

Confirmada la primera víctima per Covid-19 a Torrelles de
Llobregat
Dissabte, 28 de març de 2020
Al municipi hi ha, en aquests moments, sis persones diagnosticades segons dades
oficials

L’Ajuntament crea un FAQs sobre com afecta la crisi del
coronavirus al municipi
Divendres, 27 de març de 2020
El document dona resposta a algunes de les preguntes més freqüents de la ciutadania

Novetats en les mesures socials desplegades per fer front a

l’emergència sanitària
Divendres, 27 de març de 2020
Aquesta setmana, s’han entregat els lots del Banc d’Aliments i les targetes moneder de
les beques menjador a les persones beneficiàries

Al servei de la ciutadania: reforçant l'atenció a les persones
que en aquests moments pateixen una doble vulnerabilitat
Dijous, 26 de març de 2020
Escrit d'opinió de Vanesa Santiago, regidora de Serveis Socials i Gent Gran

Com aplicar la suspensió de termes i la interrupció de
terminis a l'estat d'alarma
Dijous, 26 de març de 2020
Escrit d'opinió de Judith Roig, regidora d'Urbanisme i Territori de l'Ajuntament

Declaració conjunta d’alcaldesses i alcaldes de Catalunya
per fer front al Covid19
Dimecres, 25 de març de 2020
Escrit d'opinió d'Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat

S’estrena un Blog de Govern
Dimecres, 25 de març de 2020
Regularment, l’alcalde i l’equip de regidors i regidores del govern municipal publicaran
articles sobre temes d’interès del poble

Torrelles demana extremar mesures i exigeix més eines per
als ens locals
Dimarts, 24 de març de 2020
El consistori torrellenc s’ha adherit a un manifest del municipalisme català per fer front a
la crisi del coronavirus

L’Ajuntament presenta diverses mesures econòmiques per
pal·liar els efectes de l’emergència sanitària
Dimarts, 24 de març de 2020
Es destinaran 25.000 euros a donar suport a aquells comerços que hagin hagut de
tancar

L’ORGT ajorna els cobraments dels impostos i taxes
municipals
Dilluns, 23 de març de 2020
Aquesta va ser una de les mesures que l’Ajuntament de Torrelles va demanar a la
Diputació de Barcelona per pal·liar la crisi del coronavirus

Engeguem el Blog de Govern
Dilluns, 23 de març de 2020
Escrit d'opinió de Maria Vidal, regidora de Comunicació de l'Ajuntament de Torrelles de
Llobregat

El consistori posa en marxa diferents mesures socials per
fer front a la crisi del coronavirus
Divendres, 20 de març de 2020
Es garanteixen els Serveis Socials municipals perquè cap persona quedi desatesa

El jovent torrellenc decideix la programació de la Setmana
Jove 2020
Dijous, 19 de març de 2020
Fins al pròxim diumenge 5 d’abril, es poden suggerir i votar algunes propostes d’activitats
mitjançant una enquesta en línia

S’estrena un apartat al web municipal amb propostes
educatives i lúdiques

Dijous, 19 de març de 2020
La pàgina recull les iniciatives d’entitats i equipaments del municipi per gaudir aquests
dies a casa

Es convoca el tradicional concurs de cartells de la Festa de
la Cirera 2020
Dimarts, 17 de març de 2020
Les persones interessades podran presentar la seva proposta, que ha de contenir una
representació gràfica de les cireres, fins al divendres 17 d’abril

L'Ajuntament de Torrelles informa sobre l'estat d'alarma i la
limitació de circulació dels ciutadans
Diumenge, 15 de març de 2020
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels
agents de l’autoritat

S’activa el Pla d’Emergència Municipal per malalties
emergents
Divendres, 13 de març de 2020
L’equip de govern ha pres la decisió amb la voluntat de prevenir i contenir el virus i
alhora garantir els serveis bàsics i essencials per a la població

Recomanacions per a prevenir el coronavirus
Dimecres, 11 de març de 2020
S’aconsella rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques i taparse la boca i el nas amb la cara interna del colze en tossir o esternudar

El municipi es prepara per a la celebració dels Tres Tombs
2020
Dimecres, 11 de març de 2020

El diumenge, a les 12.30 hores, la Passada sortirà del Parc de Can Sostres i recorrerà
alguns dels principals carrers del poble

Es posposen algunes activitats d’aquest cap de setmana del
municipi
Dimecres, 11 de març de 2020
Les mesures de prevenció pel coronavirus decretades pel govern català obliguen a
suspendre la celebració dels Tres Tombs 2020

La lluita feminista omple el municipi
Dimarts, 10 de març de 2020
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, es va organitzar una gimcana
reivindicativa, la lectura d’un manifest i una acció d’Urban Crochet

S’estrena el documental audiovisual ‘Relats viscuts.
Memòria oral de Torrelles’
Dilluns, 9 de març de 2020
El diumenge 22 de març, l’Ateneu acollirà la presentació del projecte, que busca
preservar aquelles petites històries que configuren el passat del municipi

Torrelles reivindica els drets de les dones
Divendres, 6 de març de 2020
En el marc del Dia Internacional de les Dones, s’organitzaran moltes activitats per
commemorar, empoderar i denunciar les discriminacions i violències

Comunicat amb motiu del Dia de la Dona
Divendres, 6 de març de 2020
L'Ajuntament anima a la ciutadania a sortir al carrer i participar en les activitats
programades per continuar visibilitzant i denunciant les desigualtats, les injustícies i les
violències masclistes

Inscripcions obertes per a la 15a Ruta del Sol Blau i la 4a

Ruta del Sol Blau Plus
Dimecres, 4 de març de 2020
Les persones interessades es poden apuntar a la botiga Nins i Nines o en línia fins al
pròxim dimarts 24 de març

L’Ajuntament instal·la vuit punts wifi en equipaments
municipals i espais públics
Dimarts, 3 de març de 2020
Mitjançant una subvenció de la Unió Europea, el municipi ha millorat la seva connectivitat
i pot oferir accés gratuït a Internet

Unes 200 persones gaudeixen de la 10a Calçotada Popular
Dilluns, 2 de març de 2020
Els diners es destinaran a finançar la travessa a Sierra Nevada del Grup de Blancs de
l’Esplai Arc de Sant Martí

La festa i la disbauxa omplen Torrelles
Dimecres, 26 de febrer de 2020
Les AMPAs de l’Escola Can Coll i l’Escola Sant Martí han organitzat una divertida rua
pels carrers del municipi i una gran celebració al Parc de Can Sostres

Comencen les jornades de portes obertes dels centres
educatius
Dimarts, 25 de febrer de 2020
Durant el març, les famílies podran conèixer els projectes i les instal·lacions dels centres
abans de formalitzar la preinscripció per al curs 2020-2021

Es presenta l’exposició de l’11è Concurs Fotogràfic de la
Festa Major de Sant Pau
Dimarts, 25 de febrer de 2020

Fins al pròxim divendres 6 de març, la ciutadania podrà visitar la mostra a la Biblioteca
Municipal Pompeu Fabra

La gent gran torrellenca participa en un taller per reduir l’ús
de plàstics
Dilluns, 24 de febrer de 2020
La proposta s’emmarca en el programa metropolità ‘Tenim Drets, Teixim Llibertats’, que
enguany se centra en els drets mediambientals

Temporal Glòria: el canvi climàtic al jardí de casa
Dimecres, 19 de febrer de 2020
Escrit d'opinió de l'alcalde Ignasi Llorente

Arriba la 10a Calçotada Popular
Dimarts, 18 de febrer de 2020
Els tiquets es podran comprar a la botiga Nins i Nines fins al pròxim dimecres 26 de
febrer

Torrelles rebrà la visita de l’Oficina Mòbil d’Informació al
Consumidor
Dilluns, 17 de febrer de 2020
El pròxim dimarts 25 de febrer, de 10.30 a 13 hores, la ciutadania podrà resoldre tots els
seus dubtes i consultes al voltant del consum

Un primer pas per acomplir el Pla d’Actuació Municipal
Dilluns, 17 de febrer de 2020
Escrit d'opinió de la regidora d'Hisenda Falgàs Marco

Unes 180 persones gaudeixen de la caminada saludable pel
municipi

Divendres, 14 de febrer de 2020
La ruta va passar per diferents espais torrellencs com Can Mas, les Penyes de Can
Riera, l’Ajuntament i Catalunya en Miniatura

Es lliuren els primers Premis Literaris de l’Ateneu
Dimarts, 11 de febrer de 2020
La narració curta ‘Les germanes Bellver i Duran’ de Rosa Pons Solà va aconseguir el
guardó ‘Sembra de llavors’ i el poema ‘Ortigues a les golfes’ de Josep Planaspachs va
guanyar el premi ‘L’Atiador’

Nova reunió del Pla d’Acció de prevenció d’addiccions del
municipi
Dilluns, 10 de febrer de 2020
Durant la trobada, que va comptar amb professionals multidisciplinars, es va acordar
seguir amb els tallers als centres educatius i la continuïtat del SADIP

El dimarts, Torrelles organitza una passejada saludable per
a la gent gran
Dijous, 6 de febrer de 2020
La proposta s’emmarca en el cicle de caminades per entorns naturals que el municipi
comparteix amb Badia del Vallès, Olèrdola i Santa Margarida i Els Monjos

La biblioteca acull el curs d’escriptura presencial del X
Premi Literari Delta
Dimecres, 5 de febrer de 2020
El pròxim divendres 7 de febrer, s’impartirà la primera sessió, on les dones podran
treballar les seves inquietuds narratives i literàries

La cultura popular i les tradicions protagonitzen la Festa
Major de Sant Pau
Dimecres, 5 de febrer de 2020
Malgrat l’ajornament de les activitats pel temporal, la celebració es va desenvolupar amb

normalitat i amb una participació similar a altres edicions

Nous tallers per a la gent gran del municipi
Dilluns, 3 de febrer de 2020
Durant els mesos de febrer i març, els avis i les àvies podran gaudir de tres activitats
gratuïtes al voltant de les habilitats socials, la condició física i el teatre

El jovent torrellenc reivindica la defensa dels Drets Humans
Divendres, 31 de gener de 2020
Amb motiu del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, els nois i les noies van llegir un
manifest i van penjar un mural a la façana del consistori

L’Associació d’Estudis Torrellencs impulsa la digitalització
del padró històric del municipi
Dimecres, 29 de gener de 2020
L’entitat s’ha sumat al projecte Xarxes, desenvolupat per la UAB, per recuperar el
patrimoni comarcal a partir de la preservació de documents antics

Suport a la ciutadania davant les afectacions pel temporal
Glòria
Dimecres, 29 de gener de 2020
L’Ajuntament posa a disposició dels veïns i veïnes del municipi un informe sobre els talls
de llum per tal que puguin reclamar els danys

Una delegació de municipis metropolitans es reuneix amb la
Generalitat per exigir millores en la gestió d’Endesa
Dimarts, 28 de gener de 2020
Deu alcaldies del Baix Llobregat reclamen l’obertura d’un expedient a Endesa pels
recents talls de llum

Es reprogramen les activitats anul·lades de la Festa Major de

Sant Pau
Dimarts, 28 de gener de 2020
Al llarg d’aquesta setmana, la ciutadania podrà gaudir de les propostes suspeses amb
motiu dels dos dies de dol decretats per la Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament estrena perfil a la xarxa social Instagram
Diumenge, 26 de gener de 2020
La voluntat és fer més accessible l’accés a la informació municipal i apropar
l’Administració Local als torrellencs i les torrellenques

