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Notícies
Les obres de la unió de les places comporten canvis en la mobilitat
Queda restringit l’aparcament de davant la plaça Mossèn Comerma
Dijous, 20 de gener de 2022

El Servei Local d’Ocupació cobreix 21 ofertes de feina durant el 2021
Hi ha un total de 211 persones registrades, dels quals 92 són homes i 119 són dones
Dimecres, 19 de gener de 2022

Sant Llorenç d’Hortons es dota d’una marca municipal
Per primera vegada el municipi gaudirà d’una marca que projectarà el nom del municipi d’una
forma visual i moderna
Dimarts, 18 de gener de 2022

Sant Llorenç d’Hortons celebrarà la Festa Major d’Hivern el 20 i 22 de
gener
El programa preveu sardanes, activitats infantils, un castell de focs i altres propostes
Dilluns, 17 de gener de 2022

L’alcalde de Sant Llorenç d’Hortons es reuneix amb el delegat del
Govern al Penedès
Es tracta de la primera trobada oficial des del seu nomenament, el passat mes de juny
Dissabte, 15 de gener de 2022

Grip aviària: consells i mesures de prevenció
És obligatori que tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, comuniquin
aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC
Dijous, 13 de gener de 2022

L’Ajuntament reparteix als majors de 65 anys una caixeta per guardar les
mascaretes i un element per portar al clauer
El consistori espera poder recuperar la Festa de la Vellesa aquest 2022
Dimecres, 12 de gener de 2022

Ja es coneixen els guanyadors del concurs de pessebres amb material
reciclat de Sant Joan Samora
Tots els participants que no han estat guanyadors han obtingut 10 euros per comprar a la botiga
La Baldufa
Dimarts, 4 de gener de 2022

Tot a punt per a rebre els Reis d’Orient!
Ses Majestats arribaran a la vila a les 19 hores i entraran per la carretera de Gelida
Diumenge, 2 de gener de 2022

L’Ajuntament esterilitza 14 gats durant el mes de desembre
Les operacions es van realitzar a les colònies del Grandet i de la Vinya del Pollastre
Divendres, 31 de desembre de 2021

Els nens i nenes de Sant Llorenç d’Hortons ja poden dipositar la seva
carta pels Reis d’Orient

Hi ha una bústia per les missives dels infants situada davant de l’Ajuntament
Dijous, 30 de desembre de 2021

L’Ajuntament aprova per unanimitat el pressupost municipal per al 2022
per un import de 3.146.168 euros
Durant el 2022 se celebraran els primers pressupostos participatius i s’asfaltarà el camí en
direcció a El Grandet
Dimarts, 28 de desembre de 2021

La primera fase de les obres del Camí Saludable ja s’està executant
L’objectiu és generar un vial segur per a vianants i ciclistes, dins del foment de les pràctiques
saludables entre la població
Dilluns, 27 de desembre de 2021

El tió de Sant Llorenç d’Hortons cagarà dissabte a partir de les 13:15
hores
L’acte tindrà lloc tot just acabi la missa de Nadal i serà al carrer Major, davant de Cal Jove
Divendres, 24 de desembre de 2021

L’Ajuntament envia una enquesta als veïns i veïnes del carrer Montserrat
Raventós sobre la mitgera del carrer
El document emplenat s’ha d’entregar a l’Ajuntament, i hi ha temps fins al 21 de gener de 2022
Divendres, 24 de desembre de 2021

L’Ajuntament reparteix bosses de cotó reciclat als veïns i veïnes per
fomentar el comerç local
El consistori també ha lliurat el calendari de l’any 2022

Dimecres, 22 de desembre de 2021

A l’hivern, prevenció dels riscos que poden produir emergències greus
Protecció Civil amplia la seva campanya de cada any amb consells per gaudir d’un Nadal segur
amb mesures de prevenció per la Covid-19
Dimarts, 21 de desembre de 2021

En marxa la primera fase de les obres del passeig Marimon Llança i la
plaça Mossèn Comerma
L’objectiu d’aquesta primera etapa és millorar les condicions físiques i d’accessibilitat de la
vorera que existia en el tram afectat
Dilluns, 20 de desembre de 2021

L’Ajuntament inaugura el Centre Cultural Joana Raspall
El nou espai, al que s’hi accedirà mitjançant un codi QR, és totalment autònom i pioner a
Catalunya
Divendres, 17 de desembre de 2021

Es convoca un Ple extraordinari per al dimarts 21 de desembre
En aquesta sessió es debatrà l’aprovació inicial del pressupost municipal per al 2022
Divendres, 17 de desembre de 2021

Sant Llorenç d’Hortons tindrà ‘Un Nadal per a tu i per a mi’
Es tracta d’una iniciativa pensada per a facilitar l’accés d’infants amb diversitat funcional als
esdeveniments nadalencs
Divendres, 17 de desembre de 2021

Els i les joves de Sant Llorenç d’Hortons poden optar a una subvenció
de la Generalitat per a l’emprenedoria juvenil
Cal tenir entre 18 i 29 anys i estar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a persona
demandant d’ocupació no ocupada
Dijous, 16 de desembre de 2021

L’Ajuntament entregarà els tions als nounats aquest dissabte
Aquelles famílies que hagin tingut un fill o filla durant el 2021 poden acostar-se a la Sala de Plens
per a rebre l’obsequi
Dimecres, 15 de desembre de 2021

L’Ajuntament inaugura aquest divendres el Centre Cultural Joana
Raspall
L’equipament està concebut per a usos culturals i socials, i el seu model de funcionament
autònom serà pioner a Catalunya
Dimecres, 15 de desembre de 2021

Èxit de participació al torneig solidari de bàdminton ‘Solibad’
Hi van participar un centenar de jugadors i jugadores i es van realitzar 126 partits durant el
dissabte 11 de desembre
Dimarts, 14 de desembre de 2021

L’entitat sardanista ‘Petúnies i Gladiols’ es mou pel territori
Els membres de l’associació han anat al Concert de Nadal d’Olesa de Montserrat i han assistit
també a l’espectacle ‘Mar i Muntanya’ a l’Hospitalet de Llobregat
Dilluns, 13 de desembre de 2021

La Diputació de Barcelona presenta l’app APROPTEU als comerços de
Sant Llorenç d’Hortons

Es tracta d’una eina totalment gratuïta adreçada a comerciants, paradistes, persones
emprenedores i a la mateixa ciutadania
Divendres, 10 de desembre de 2021

L’Ajuntament instal·la tres ‘casetes-refugi’ per a les colònies de gats
Els animals disposaran de menjar i cobert pels dies i nits de pluja
Dimarts, 7 de desembre de 2021

L'Ajuntament informa de les mesures de prevenció en cas de fortes
ventades
L'alcalde ha dictat un BAN per l'activació en fase d’alerta del pla VENTCAT
Dimarts, 7 de desembre de 2021

L’Ajuntament presenta el llibre ‘Un espai propi. Les treballadores de
l’agulla de cal Portaller i de cal Corn’
La presentació anirà a càrrec de Mercè López García, conservadora del Museu Tèxtil de Terrassa,
Carme Huerta Martín, historiadora de l’art, i Rosa Maria Bosch, directora del llibre
Dijous, 2 de desembre de 2021

L’Ajuntament s’adhereix a la ‘Declaració de Sabadell. Per un acord
polític i social per a la millora de la qualitat de l’aire’
El consistori assumeix el compromís pel canvi climàtic i treballarà per reduir les emissions a la
vila
Dijous, 2 de desembre de 2021

Aprèn a utilitzar l'aplicació de la meva salut
Els dijous 2 i 9 de desembre de 10.00 a 14.00 hores al CAsal d'Avis de Sant Llorenç d'Hortons

Dilluns, 29 de novembre de 2021

Tens una idea per al teu poble i vols saber com pots portar-la a terme?
Diumenge 28 de novembre a les 11 del matí a la Sala presentació de les bases dels pressupostos
participatius
Dimarts, 23 de novembre de 2021

Ple ordinari el pròxim divendres 26 de novembre
A les 19.30 hores a la Sala de plens de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Dimarts, 23 de novembre de 2021

Renovació del DNI el pròxim 30 de novembre
Demaneu cita prèvia al 93.771.600 per assignar hora
Dimarts, 23 de novembre de 2021

Nova donació de sang el diumenge 21
Molt important: caldrà haver reservat cita prèvia a donarsang.gencat.cat
Divendres, 19 de novembre de 2021

Primer concurs de pessebres amb materials reciclats
Els interessats poden enviar un WhatsApp amb les ades al 676 782 643 o enviant un correu amb
dades i telèfon a pessebresdesantjoansamora@gmail.com
Dijous, 18 de novembre de 2021

Curs sobre Linkedin des del Servei Local d'Ocupació
Podeu fer la inscripció a través d'aquest formulari: https://forms.gle/knrgVTK2C23XWAT17

Dimarts, 9 de novembre de 2021

Avís parada de bus de les places
A partir del 15 de novembre la parada de les places no estarà operativa cal adreçar-se a la parada
del Camí de Can Canyes
Dimarts, 9 de novembre de 2021

Presentació del Debat Constituent
Divendres, 5 de novembre de 2021

Caminada a la Finca La Llena - Celler Caves Muscàndia
Divendres, 5 de novembre de 2021
Diumenge, 14 de novembre, a les 9.00 hores sortida del Passeig Marimon Llança

El Departament d’Educació confirma que Sant Llorenç d’Hortons tindrà
nova escola
Dijous, 28 d'octubre de 2021
Les obres podrien començar el 2023 en col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament

Gestió emocional de la pandèmia, taller per a persones grans
Dilluns, 18 d'octubre de 2021
El pròxim dijous, 21 d'octubre, a les 17.00 hores al Casal d'avis de Sant Llorenç

Curs sobre Com cercar feina, apunteu-vos-hi
Diumenge, 17 d'octubre de 2021
Podeu apuntar-vos clicant l'enllaç https://forms.gle/knrgVTK2C23XWAT17

Convocatòria de ple extraordinari el 13 d'octubre
Dijous, 7 d'octubre de 2021
Se celebrarà el pròxim dimecres, 13 d'octubre a les 19.00 hores a la Sala de Plens

Obertura del nou espai de dol perinatal, gestacional i neonatal al
cementiri
Dijous, 7 d'octubre de 2021
El divendres, 15 d'octubre a les 17.30 hores al cementiri municipal

Avui neix Aigües de Sant Llorenç d'Hortons
Divendres, 1 d'octubre de 2021
L’horari d’atenció a l’abonat serà cada dijous de 10 a 12:30 hores del matí a les dependències
municipals.

Concentració en suport al president a l'exili Carles Puigdemont
Divendres, 24 de setembre de 2021
Avui divendres, 24 de setembre, a les 20.00 hores

Canvi d'horari del plenari del 24 de setembre
Divendres, 24 de setembre de 2021
Es podrà seguir telemàticament al següent enllaç: https://meet.jit.si/2021-STLLH-PleOrdinari

Convocatòria de Ple ordinari per al divendres 24 de setembre
Dijous, 23 de setembre de 2021
Es podrà seguir telemàticament al següent enllaç: https://meet.jit.si/2021-STLLH-PleOrdinari

Curs de com utilitzar el teu smartphone en la recerca de feina
Dimecres, 8 de setembre de 2021
Podeu apuntar-vos al següent enllaç https://forms.gle/bqmzL8mmunjv9RUEA

Activitats esportives dirigides d'aquesta temporada
Dimecres, 8 de setembre de 2021
Les inscripcions es faran telemàticament a:
https://ajhortons.reservaplay.cat/view/reserves/actividades/id/1

Caminata nocturna El Grandet
Dijous, 2 de setembre de 2021
El dissabte, 18 de setembre a lles 20.00 h al local social

Sant Llorenç d'Hortons celebrarà la Diada de l'11 de setembre
Dijous, 2 de setembre de 2021
Divendres 10 i dissabte 11 de setembre es concentren els actes al municipi

S'amplia el termini per sol·licitar ajuts per a l'estudi d'idiomes estrangers
fins el 2 de novembre
Dilluns, 30 d'agost de 2021
Fins el pròxim 2 de novembre poden presentar-se les sol·licituds amb el model que s'adjunta a la
notícia

El toc de queda ja no s'aplica a Sant Llorenç d'Hortons
Divendres, 20 d'agost de 2021

Segons la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Avui el Vilatà/na de l'any Sant Llorenç d'Hortons per a totes les edats
Dijous, 12 d'agost de 2021
S'amplia el grup d'edats, podeu fer inscripcions a www.entrapolis.com/entrades/joc-hortons

Toc de queda a Sant Llorenç d'Hortons a partir de les 01.00 hores del 6
d'agost
Dijous, 5 d'agost de 2021
Entra en vigor a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Tot a punt per a la Festa Major 2021 de Sant Llorenç d'Hortons
Dilluns, 2 d'agost de 2021
Podeu consultar el programa adjunt. Per assistir a tots els actes us heu d'inscriure (també al
Terrazel), trucant a l'OAC o fent un mail indicant el nom, els cognoms i telèfon dels assistents.

Convocatòria de Ple ordinari, divendres, 30 de juliol
Dimecres, 28 de juliol de 2021
Es podrà seguir telemàticament al següent enllaç https://meet.jit.si/2021-STLLH-PleOrdinari

S'obre el període per presentar candidats a jutge de pau titular de Sant
Llorenç d'Hortons
Dimarts, 20 de juliol de 2021
S'obre un període de 15 dies per presentar-les a partir de la publicació al BOP el dimarts 21 de
juliol

Inscripcions obertes per als nous cursets de natació
Dijous, 8 de juliol de 2021
El nou grup de cursets serà del 12 al 23 de juliol de les 16.30 a les 17.15 hores

Mulla't per l'Esclerosi aquest diumenge a la piscina de Sant Llorenç
d'Hortons
Dijous, 8 de juliol de 2021
Els diners recaptats el diumenge es lliuraran a la Fundació per l'Esclesori Múltiple (FEM)

Lliurament d'un obsequi als avis de Sant Llorenç d'Hortons
Dijous, 8 de juliol de 2021
Donat que no s'ha pogut fer la festa de la bellesa ni el dinar amb tots ells

1a Trobada de Motos Clàssiques Motor Club País del Cava Sant Llorenç
d'Hortons
Dilluns, 5 de juliol de 2021
Les inscripcions poden fer-se anticipadament a info@motorclubpaisdelcava.com o el mateix
diumenge 11 de juliol de les 8.30 a les 9.30 hores

Curs sobre obligacions fiscals i comptables
Dilluns, 5 de juliol de 2021

Torna d'Hortons 2021: Poetes a la Bassa Gran
Dilluns, 5 de juliol de 2021
Divendres, 9 de juliol, a les 22.00 hores a la Font de la Bassa Gran de Sant Llorenç d'Hortons

Convocatòria de Ple extraorinari dilluns 28 de juny
Dilluns, 28 de juny de 2021
Es podrà seguir telemàticament al següent enllaç https://meet.jit.si/2021-STLLH-PleExtraordinari

S'obre el període per demanar ajuts per a l'estudi d'idiomes estrangers
durant els curs 2020/2021
Dilluns, 28 de juny de 2021
S'adjunta el model de sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquesta notícia

Espai Mirada Endins per al públic femení el divendres 2 de juliol
Dilluns, 28 de juny de 2021
Les reserves es poden fer a munnesm@ajhortons.cat o al telèfon 93 771 60 00

La piscina de Sant Llorenç obre del 14 de juny al 12 de setembre
Dilluns, 28 de juny de 2021
Adjuntem els preus en els documents d'aquesta notícia

Taller de ratafia el 27 de juny
Dilluns, 21 de juny de 2021
Les places són limitades i la data per apuntar-s'hi és el 23 de juny

Concert de Sardanes a Sant Llorenç d'Hortons el 19 de juny
Dimarts, 1 de juny de 2021
A partir de les 19.00 hores a la plaça de l'U d'Octubre - en cap de pluja al poliesportiu. Entrada
gratuïta amb places limitades.

Caminada per recollir herbes per fer ratafia
Dimarts, 1 de juny de 2021
Experts recolectors e najudaran el pròxim diumenge 13 de juny a partir de les 9.00 h des del
passeig Marimon Llança

Taller de Ratafia
Dimarts, 1 de juny de 2021
Vols aprendre a fer una bona ratafia? Si no pots venir a la caminada per recollir herbess pts
inscriure-t'hi perfectament

Dimarts, 1 de juny, l'Ajuntament romandrà tancat de les 9.00 a les 11.00
hores
Dilluns, 31 de maig de 2021
Disculpeu les molèsties, l'activitat es reprendrà a partir de les 11.00 hores

Revisions ITV 2021 de Maquinària Agrícola amb la Unitat Mòbil
Dilluns, 31 de maig de 2021
El dimarts 6 de juliol al Torrentfondo de les 9.00 h a les 11.30 h i a Sant Llorenç de les 11.30 h a
les 14.00 h

Es convoca un lloc de treball d'oficial 2a per a la brigada i la creació
d'una borsa de treball
Dissabte, 29 de maig de 2021
Adjuntem els models d'instància i de currículum que es poden presentar a l'OAC fins l'11 de juny

Convocatòria de Ple ordinari el divendres, 28 de maig
Dijous, 27 de maig de 2021

Podrà seguir-se telemàticament al següent enllaç: https://meet.jit.si/2021-STLLH-PleOrdinari

Formació per a emprenedors, empreses, autònoms i cooperatives
Dijous, 27 de maig de 2021
Els cursos són gratuïts però es demana fer la inscripció per aforament limitat, al següent enllaç:
https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=23&IdTramit=504

A partir del 31 de maig l'Ajuntament estarà obert al públic
Dijous, 27 de maig de 2021
No caldrà demanar cita prèvia per a la realització de tràmits

Desestimats per emplaçament no viable tres parcs fotovoltaics
Dimarts, 11 de maig de 2021
Dos afectaven al municipi de Sant Llorenç d’Hortons al nucli de Sant Joan Samora

Període de preinscripció de l'Escola Bressol Municipal Els Gotims
Dijous, 6 de maig de 2021
Del 10 al 21 de maig podeu descarregar-vos l'imprès al web de la Generalitat
http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20471-infantil-primer-cicle?category=74447ed8-a82c11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 o a l'enllaç de la notícia

Nova programació d'activitats esportives
Dijous, 6 de maig de 2021
Teniu tota la informació als tríptics adjunts

Ajuts al lloguer 2021 a través del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Dimecres, 28 d'abril de 2021
Les sol·licituds es poden presentar del 27 d'abril al 4 de juny

Convocatòria de Ple en sessió extraordinària per al divendres 30 d'abril
Dimecres, 28 d'abril de 2021
Es podrà seguir telemàticament a partir del es 19.30 hores a l'enllaç https://meet.jit.si/2021-STLLHPleExtraordinari

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès busca PIMES que vulguin créixer i
millorar la seva competitivitat
Dimecres, 28 d'abril de 2021
Sessions informatives adreçades a les petites i mitjanes empreses de la comarca interessades a
participar en la 10a edició del programa “Accelera el creixement”

Des de Penedès Circular us presentem la Borsa de Subproductes de
Catalunya
Dimecres, 28 d'abril de 2021
Més informació a https://poligonsaltpenedes.com/recursos-i-noticies/

Convocatòria d'ajuts escolars per al curs 2021 - 2022
Dilluns, 26 d'abril de 2021
Les sol·licituds es poden presentar des del 26 d'abril al 17 de maig de 2021. Podeu descarregarvos el model de sol·licitud i declaració jurada al línk de la notícia

Casals d'Estiu Sant Llorenç d'Hortons 2021
Dilluns, 26 d'abril de 2021
Per a nens i nenes de P3 a 6è, reunió virtual el 5 de maig a les 17.30 hores a
https://meet.google.com/cod-uhbr-eig

Ple extraordinari dimecres 21 d'abril
Dimecres, 21 d'abril de 2021
Pot seguir-se telemàticament a l'enllaç https://meet.jit.si/2021-STLLH-PleExtraordinari

Campanya de control de velocitat del 12 al 18 d'abril
Dijous, 15 d'abril de 2021
Es tracta d'una campanya coordinada pel Servei Català de Trànsit

Èxit de la campanya de donació de sang del diumenge 11 d'abril
Dimarts, 13 d'abril de 2021
Hi va haver 49 donacions

Donació de sang l'11 d'abril a Sant Llorenç d'Hortons
Dimecres, 7 d'abril de 2021
A la Sala Taronja, al Poliesportiu de les 10.00 a les 14.00 hores

Concert de Sílvia Comes i Joan Isaac l'11 d'abril a Sant Llorenç
Dimarts, 6 d'abril de 2021
Dins la programació del Barnasants, al Celler Finca Parera, a les 18 hores, aforament limitat

Caminada per conèixer els elements de l'arquitectura rural
Dimarts, 6 d'abril de 2021
Organitzada pels Caminaires per al diumenge, 11 d'abril amb sortida a les 9.00 h des del Passeig
Marimon Llança

Es convoca el ple en sessió ordinària el divendres 26 de març a les 19.30
hores
Dijous, 25 de març de 2021
Es podrà seguir telemàticament a l'enllaç https://meet.jit.si/2021-STLLH-PleOrdinari

Informació sobre horaris i obertura de l'Organisme de Gestió Tributària
per al 2021
Dijous, 25 de març de 2021
L'oficina al territori es troba a Gelida al passeig Bastoners, 6-8

La CACO se suspèn amb l'objectiu de recuperar-la en pròximes edicions
Divendres, 12 de març de 2021
Us convidem a fer el recorregut amb el vostre grup bombolla i amb les mesures preceptives i
penjar fotos a les xarxes #CACO #latornaremafer

Es canvien les llumeneres del municipi per llumeneres led
Dijous, 11 de març de 2021
Es canviaran 615 en total al nucli de Sant Llorenç d'Hortons, Sant Joan Samora, Beguda Baixa i el
Grandet

Cal Jove et convida a muntar un diorama amb Playmobils
Dijous, 11 de març de 2021
Podeu portar els Playmobils que no sabeu on posar a Cal Jove els dimarts o els dijous a la tarda

Portes obertes a l'Escola Pau Casals
Dijous, 11 de març de 2021
Serà el 12 de març i es faran grups de 10 persones en tres torns

Programa referent d'ocupació juvenil del Consell Comarcal de l'Alt
Penedès
Dijous, 11 de març de 2021
Està adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys i té com a objectiu facilitar i acompanyar la transició de
persones joves del sistema educatiu al laboral

Visita telemàtica i als tòtems dels alumnes de l’Escola Pau Casals
Dijous, 11 de març de 2021
Els alumnes estan convidats a visitar les instal·lacions municipals un cop passada la pandèmia

PLA DE VIABILITAT EMPRESARIAL PER A LES PIME
Dijous, 11 de març de 2021
L’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a través del
Servei de Creació d’Empreses, informa del programa “Pla de Viabilitat Empresarial” per fer front
a la crisi de la COVID-19

Obsequi per a les dones de Sant Llorenç d'Hortons
Dilluns, 8 de març de 2021
Avui dilluns, en horari de matí o tarda podeu passar a recollir-lo per l'Ajuntament
https://youtu.be/GOAoLIrwIYg

El regidor de promoció econòmica ens parla sobre les subvencions per a
la taxa de recollida de residus comercials
Divendres, 5 de març de 2021
De l'1 de maç al 26 de març s'obre el termini per presentar les sol·licitus a l'Ajuntament

Actes en commemoració del Dia Internacional de les Dones, 8 de març
de 2021

Divendres, 5 de març de 2021
Dilluns les dones que ho desitgin poden passar per l'Ajuntament a recollir un petit obsequi

Sant Llorenç obre el termini dels ajuts per a la taxa de residus
comercials per a empreses
Dimarts, 2 de març de 2021
Es poden sol·licitar des de l'1 al 26 de març mitjançant el models d'intàncies que hi ha a les bases
adjuntes

Convocatòria Ple Extraordinari dimecres 24 de febrer
Dilluns, 22 de febrer de 2021
A les 19.30h es podrà seguir telemàticament al link https://meet.jit.si/2021-STLLH-PleExtraordinari

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès seleccionarà 48 persones perquè
participin al programa "Ubicat"
Dilluns, 22 de febrer de 2021
Les persones interessades a participar en el programa “Ubicat” poden contactara l’adreça de
correu electrònic scaldu@ccapenedes.cat o poden trucar al telèfon 93 890 00 00 ext. 126

Dia Internacional contra l'Homofòbia en el Futbol
Divendres, 19 de febrer de 2021
El FC Hortonenc, jugadors, membres de la junta directiva, regidors i la tècnica d'esports se
sumen a aquesta campanya

El Club d'Estudi s'iniciarà el dijous 25 de febrer
Divendres, 19 de febrer de 2021
Per qüestions alienes a Cal Jove s'ha hagut de canviar de dia de la setmana i d'inici de curs

Triomf de les forces independentistes en la jornada electoral del 14F a
Sant Llorenç d'Hortons
Dilluns, 15 de febrer de 2021
La participació ha estat del 66,4% amb 1.225 vots. Des de l'Ajuntament agraïm la tasca dels
membres de les meses, els cossos de seguretat i l'organització electoral

Convocatòria d'ajuts de la Generalitat a persones treballadores
afectades per ERTO, autònoms i empreses
Dilluns, 15 de febrer de 2021
Presentació de sol·licituds des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la
tarda.

Llocs per votar el pròxim diumenge 14 de febrer a Sant Llorenç
d'Hortons i Sant Joan Samora
Dimarts, 9 de febrer de 2021
Donada la situació de pandèmia es votarà al Poliesportiu i a la sala Unió de Veïns de Sant Joan
Samora

Converses amb els avis del Casal de Sant Llorenç d'Hortons
Dilluns, 8 de febrer de 2021
Adjunt teniu el link per veure el vídeo de testimoniatge que es troba al canal Youtube de
l'Ajuntament https://youtu.be/7vWVsvMzDgo

Reobertura del gimnàs demà dilluns 8 de febrer seguint les indicacions
Diumenge, 7 de febrer de 2021
Es mantindran les mesures de restricció d'aforament i restricció horària

Tornen les activitats al Casal d'Avis

Dimarts, 2 de febrer de 2021
Podeu demanar cita a la dinamitzadora trucant al 664 497 260

Convocat el Ple en sessió ordinària el divendres 29 de gener
Dimecres, 27 de gener de 2021
Podrà seguir-se a partir de les 19.30 h. telemàticament a l'enllaç https://meet.jit.si/2021-STLLHPleOrdinari

Sant Llorenç d'Hortons prepara accions per a la promoció econòmica
Dimarts, 26 de gener de 2021
A través del programa Digiempren de la Diputació de Barcelona

