COMUNICAT D’ALCALDIA
Ajuntament
Oficina d’Atenció Ciutadana
Horari de consultes de 10:00 a 14:00 hores, només per a tràmits i consultes urgents.
Prioritzem l’atenció telefònica i digital:
Telèfon: 973 570 233
E-mail Ajuntament: ajuntament@tornabous.cat
Mòbil alcalde: 621 210 618
Desinfecció dels carrers del municipi
Es reforçarà la neteja i desinfecció diària de les fons públiques, les entrades establiments
i manetes dels contenidors del municipi
Cada setmana és realitzarà la neteja i desinfecció dels carrers de tot el municipi.
Com a mesura de prevenció l’Ajuntament, està realitat l’interior de totes les
instal·lacions públiques:
-Escola Espígol.
-Llar d’infants.
-Casal de la Gent Gran.
-Sala del Billar de la Guàrdia.
-Escoles del Tarròs.
-Vestidors de les instal·lacions esportives.
-Centre d’Interpretació Lluís Companys.
-Consultori mèdic.
-Local Polivalent.
-Casa de la Vila.
Àrea de Salut
Atenció de la metgessa de capçalera i la infermera:
Fins a nou avís, cada dimecres es pot trucar al 973 570 344, per realitzar les consultes a
la doctora de capçalera i a la infermera, al Consultori de Tornabous.
La resta de matins, trucant al telèfon 973 570 344, sempre us atendrà algú.
La resta de dies, la consulta es realitza des del CAP de Tàrrega.
PER A CASOS D’EMERGÈNCIA :
•
•
•

Trucar al 112.
Trucar al 061.
Cap de Tàrrega: 973 310 852.
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Àrea Social i de Cultura
Centre Interpretació Lluís Companys del Tarròs, el jaciment del Molí d’Espígol i el
Cinema de Tornabous resten tancats, per tot tipus de visites, fins a nou avís.
Recordem que queda prohibit fer ús de les places, dels parcs infantils i espais de lleure
del municipi, fins a nou avís.

Parròquies de Tornabous, el Tarròs i La Guàrdia d’Urgell
Queden suspeses totes les celebracions de l’Eucaristia amb participació de fidels mentre
duri aquesta situació.
Sala de vetlles i funerals
No es faran vetlles.
Es recomana que la celebració de l’enterrament es faci a porta tancada al cementiri.
Cal evitar al màxim el contacte entre persones i limitar la participació.
Àrea d’Educació
El Govern de la Generalitat va decretar el tancament de tots els centres educatius fins a
nou avís. Aquest tancament implica a la Llar d’infants l’Espígolet i l’Escola Espígol.

Recollida d’escombraries
La recollida diària d’escombraries es realitzarà amb tota normalitat.
L’Ajuntament realitzarà diàriament la desinfecció de les manetes dels contenidors.
Mercat setmanal
La parada de fruita i verdura del dissabte farà el servei a domicili.
Podeu realitzar les comandes de dilluns a dimecres al mòbil: 679 894 010 (Montse).
Oficina de Correus de Tornabous
Oberta els dimarts i els dijous d’ 11:30 a 12:00 hores.
Per més consultes, cal contactar amb l’oficina de correus de Tàrrega, al telèfon: 973 311
057 (de 9:30 a 12:30 hores).
Oficina de Caixabank de Tornabous
Oberta al públic els dilluns, dimecres i divendres, de 8:15 a 11:00 hores.
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Botigues del municipi
Forn de Tornabous
Obert de dilluns a dissabte de 7:30 a 13:30 hores.
Per realitzar comandes, podeu trucar al telèfon 973 570 287.
El Rebost de la Vila- Queviures Lupe
Obert de dilluns a divendres, mati i tarda, i dissabte matí.
Servei de lliurament de les comandes a domicili.
Per realitzar comandes / encàrrecs, podeu trucar al telèfon: 609 718 416 (Lupe).
Papereria Cal Batiste
Aquest establiment romandrà tancat fins a nou avís.
Farmaciola de Tornabous
Aquest establiment romandrà obert de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 hores. Si
necessiteu algun medicament urgent al matí, podeu anar a la farmàcia de la Fuliola,
horari de 9:00 a 13:30 hores. Telèfon: 973 570 048
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