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Davant la crisi causada pel Coronavirus Covid-19, l’Ajun-
tament d’Almoster ha adoptat unes mesures econòmi-
ques per reduir l’impacte que pugui tenir per a les famí-
lies i pel sector econòmic local. Entre aquestes mesures 
hi ha la flexibilització dels terminis per pagar diferents 
tributs, així com la suspensió de les quotes dels serveis 
municipals mentre duri l’estat d’alarma i un primer pa-
quet urgent de mesures fiscals per compensar el paga-
ment de la taxa de la Llar d’Infants.

S’ha resolt:
1. Flexibilitzar els terminis i tràmits per al cobrament 
de tributs, taxes i preus públics municipals als veïns i 
veïnes d’Almoster i facilitar l’ajornament o fracciona-
ment. Se suspenen així els terminis administratius i 
de prescripció i caducitat a efectes tributaris d’acord 
amb el Reial Decret 463/2020.

2. Activar un primer paquet urgent de mesures fis-
cals per respondre a la situació generada pel CO-
VID-19 per compensar el pagament de la taxa de la 
Llar d’infants: No es cobraran o es compensaran les 
tarifes per assistència a la Llar d’Infants Municipal, 
els dies que no es pugui realitzar el servei per l’estat 
d’alarma.
 
3. Mantenir els pagaments amb les empreses sub-
ministradores, amb l’objectiu de garantir la liquiditat 
a totes les empreses proveïdores i amb la prioritat de 
mantenir els llocs de treball.

Mesures d’ajut en 
l’economia local a 
causa del Covid-19
Flexibilització dels terminis i 
suspensió de les quotes 

Estimades musterenques i musterencs,

com totes i tots sabeu, arran del Covid-19, fa més 
de quinze dies que no podem sortir al carrer, que no 
podem anar a treballar o a estudiar amb normalitat 
o que, ni tan sols, podem abraçar els qui estimem. 
Ens trobem davant d’una situació complexa que, se-
gurament, mai abans cap de nosaltres havia viscut.

Des de l’Ajuntament volem agrair-vos l’esforç perso-
nal que esteu fent i us animem a seguir amb aquesta 
actitud positiva que tant caracteritza la gent d’Al-
moster.
 Dia rere dia demostreu que estimeu el poble i la seva 
gent. Ho demostreu quan us oferiu voluntaris per 
ajudar a les persones més vulnerables, quan propo-
seu activitats per fer aquest confinament més amè i, 

sobretot, ho demostreu quan us quedeu a casa per 
evitar contagis.

Agraïm de tot cor l’empatia que teniu i les mostres 
de solidaritat que estem veient per part de totes les 
vilatanes i els vilatans, i us animem a continuar amb 
aquesta actitud.

Seguim així i ben d’hora podrem retrobar-nos als 
carrers de nou. Gràcies Almoster per no fallar quan 
se us necessita.

Molts ànims a totes i tots!

ESPECIAL COVID-19
#emquedoacasa

 

Quins són els símptomes?Per a més informació, truca al
canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Descarrega’t l’aplicació
STOP COVID19 CAT
Accedeix a l’enllaç covid19xat.catsalut.cat
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L’Ajuntament d’Almoster ha engegat un pla de neteja 
especial durant la crisi sanitària pel Covid-19 que con-
sisteix en realitzar una desinfecció de les zones més pe-
rilloses del municipi. Aquests tractaments els realitzen 
la brigada municipal amb productes homologats pel 
Departament de Salut. 

En aquest sentit cal seguir insistint en què la gent se-
gueixi les instruccions que es donen des de Protecció 

Civil i que cada dia s’actualitzen a través de les nostres 
xarxes socials.

Desinfecció de les 
zones  vulnerables
Tractaments homologats per 
part del Ministeri de Salut

Els carrers Portal, Pare Aymamí i Jacint Verdaguer es-
trenen una millora de la pavimentació i dels serveis. Una 
acció que va començar fa uns mesos i que recentment 
ha finalitzat. 

L’objectiu principal d’aquesta acció era millorar l’estat 
precari de la pavimentació. Així doncs, s’ha renovat el 
servei d’abastament d’aigua, així com les escomeses de 
subministrament per als habitatges. 

Els carrers s’han pavimentat amb la mateixa pedra que 
la resta del nucli per aconseguir una millora dels acces-
sos i del trànsit pels veïns i veïnes. També s’han ampliat 
les zones amb jardí i s’han creat noves zones de des-
cans amb bancs.

El preu de licitació per a dur a terme aquestes obres era 
de 223.529,84 €, IVA inclòs. Finalment s’ha adjudicat a 
l’empresa BOSIR S.A per 189.196,81 €, IVA inclòs. 

Millora dels serveis i
la pavimentació de 
tres carrers
L’obra s’ha adjudicat a
l’empresa BOSIR S.A

L’Ajuntament vol informar que la Sala de Vetlles d’Al-
moster ja està operativa. Oficialment no es va poder in-
augurar perquè en el moment d’ensenyar-la als conciu-
tadans ens trobàvem en període preelectoral però des 
de llavors es troba al dia amb tots els papers necessaris 
per ser operativa.

L’equipament es troba dins del cementiri i compta amb 
un espai de sala d’espera, una àrea destinada a la vetlla 

pròpiament dita de la persona difunta i una zona de co-
lumbaris, un tipus de sepultura dissenyada específica-
ment per a les cendres. 

També us volem informar que els nostres columbaris 
estan a la disposició de qui ho desitgi.

La Sala de Vetlles 
està operativa
Disposa de tota la
documentació necessària 



Des de l’Ajuntament d’Almoster ens mantenim compro-
mesos amb el medi ambient i volem seguir treballant 
per a la disminució de residus a tot el poble. En l’àmbit 
escolar vam engegar la campanya “Jo esmorzo sense 
residus”. Una iniciativa que regalava un porta entrepans 
de tela a tots els alumnes i mestres de l’Escola Ramon 
Sugrañes i l’Escola bressol Els Musterets. Amb aques-

ta campanya volíem contribuir en educar per reduir es-
combraries.

“Jo esmorzo
sense residus”
L’Ajuntament regala un porta 
entrepans de tela

La Cooperativa Agrícola d’Almoster va organitzar el diu-
menge 1 de desembre, la 39a edició de la Festa de l’Oli, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almoster. L’Acte 
va tenir lloc a la zona Poliesportiva Municipal (Parc de 
l’Aubareda) a partir de les nou del matí.

Els assistents van poder gaudir d’un esmorzar tradicio-
nal i degustar l’oli d’enguany amb un plat de rostes, llon-
ganissa, botifarra, cansalada i arengades. 

La festa va comptar, com cada any, amb la ballada de 
sardanes de la cobla Pare Manyanet i amb la col·labora-

ció de les diferents entitats del municipi. El grup de Do-
nes Santa Àgata va vendre tiquets d’una rifa per col·la-
borar amb la Marató, els més petits van poder gaudir 
d’activitats infantils organitzades per l’AMPA de l’Escola 
Ramon Sugrañes i Almoster Germina; el Futbol Club Al-
moster va ser l’encarregat del servei de bar, l’Associació 
Gatmoster va oferir diferents activitats i el Ball de Dia-
bles i l’ANC també van posar una paradeta cadascú.

39a edició de la 
Festa de l’Oli
Els assistents van poder
gaudir del  tradicional esmorzar

El Nadal va arribar a Almoster el dissabte 14 de desem-
bre amb “Anem a buscar el Tió de l’Ateneu” que va agru-
par més d’una trentena de nens il·lusionats per trobar el 
tronc més màgic del bosc.
 
Dissabte 21 de desembre, va tenir lloc l’espectacle ‘Nadal 
a la Carta’, de la companyia Soul Dance, que van repre-
sentar la història d’una dona que rep ajuda d’uns follets 
per cuinar. En acabar, es va realitzar l’encesa de l’Arbre 
de Nadal a la Parada de l’Envelat i la ‘Cagada del Tió’ de 
l’Ateneu acompanyada d’una xocolatada popular.

La 4a edició del Parc de Nadal es va celebrar el dissabte 
28 i el diumenge 29 i va oferir inflables, activitats infanti-
ls i l’espectacle “El Ràpid, un sabater sense follets”. 

El Diumenge 5 de gener es va viure la Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient que van arribar amb cotxes 
de l’època i acompanyats per la xaranga “Ho Peta Street 
Band”. 

Un Nadal ple 
d’il·lusió 
Amb un programa que
agrupava una desena d’actes



El passat mes de febrer, Almoster va viure un Carnaval 
amb actes per a totes les edats. Va començar el dissab-
te, 15 de febrer, amb un espectacle d’animació infantil 
de la mà de “Kids Dance Show”, on es va fer ballar a tots 
els assistents amb les cançons i danses més engresca-
dores i on es van poder veure disfresses d’allò més ori-
ginals. Enguany cal remarcar que predominaven les dis-
fresses originals i fabricades a casa, sense oblidar-nos 
però de les ja tradicionals disfresses d’animal, princeses 
o herois. 

L’acte va acabar amb una xocolatada ben calenta i 
acompanyada de coca amb sucre per omplir les panxes 
i recuperar forces després dels balls.  

El següent acte va tenir lloc el dissabte, 29 de febrer, al 
Teatre Municipal, amb sopar i ball organitzat pel grup de 
joves d’Almoster. Una vetllada on no hi va faltar música, 
festa, diversió i disfresses. 

Almoster es
disfressa
Un Carnaval amb activitats 
per a tots els públics
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HORARI
De dilluns a divendres
de 8.00 a 14.00 h
Dijous de 15.00 a 18.00 h


