Serveis
Assessorament al consumidor
El Servei de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor està destinat als ajuntaments que no disposen de
serveis municipals de consum i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets.

Biblioteca
Estrenem nou web, que actualment es troba en període de proves. A través d'aquest nou portal, els
ciutadans podran donar-se d'alta i realitzar peticions, consultes i reserves.

Casal de Cultura
Va ser inaugurat l'any 1994 per en Jordi Pujol, Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya
en aquella època. Es tracta d’un espaiós i modern local, que aglutina quasi totes les activitats lúdiques i
culturals que es realitzen al municipi. Es troba situat just al costat de l'Ajuntament.

Casal de la gent gran

CEIP Joan i Jaume Ràfols
L’actual edifici va ser inaugurat l'any 1928 i va ser construït gràcies a la donació dels germans Joan i
Jaume Ràfols, fills del municipi. Actualment s'hi realitza el cicle d'educació primària i infantil fins als 12
anys i compta amb servei de menjador.

Centre d'Atenció Primària (CAP) Torrelavit

Centre de serveis per a la gent gran

Servei especialitzat i flexible que té com a principal objectiu ajudar a millorar la qualitat de vida de les
persones grans.

Deixalleria municipal
Hivern: els dimecres, de 16h a 19h; i els dissabtes, de 9h a 14h - Estiu: els dimecres, de 16h a 20h; i els
dissabtes, de 10h a 14h

Escola de Música de l'Alt Penedès
L’Escola de música de l’Alt Penedès es va iniciar el curs 2006-2007 per cobrir el buit existent en l’oferta
de l’ensenyament musical de base a la comarca de l’Alt Penedès. Va néixer, doncs, amb la voluntat de
fer arribar la formació musical als municipis petits i mitjans que no disposaven de serveis municipals
d’escola de música o que pretenien millorar-ne la qualitat.

Llar d'Infants 'El Patinet'
Aquest equipament va ser inaugurat l'any 1988 i es troba just al costat del CEIP Joan i Jaume Ràfols.
Posteriorment, l'any 2003 va ser reformat i acondicionat per adaptar-se a la demanda de places existent;
i el 2004 va passar a ser de titularitat municipal.

Servei Jove de Torrelavit
Està situat als baixos del l'edifici del Casal de Cultura i disposa d'una entrada independent. Aquest
equipament va ser reformat l'any 2003 per acondiconar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats.S’hi
realitzen activitats per als joves del municipi, així com també serveix de punt de reunió i de trobada entre
tots ells. En el seu interior s'hi ubica el despatx del Servei Jove de Torrelavit (Consell Comarcal de l'Alt
Penedès).

Serveis municipals
L'horari d'atenció al públic de l'Ajuntament de Torrelavit és de dilluns a divendres, de 9h a 14h. I els
dilluns, també de 16h a 20h.

Zona esportiva de Torrelavit
La zona esportiva de Torrelavit compta amb diversos equipaments per a la pràctica de l'esport tant a
l'aire lliure com en interior. Per consultar la disponibilitat de les seves instal·lacions, prèviament heu de
contactar amb l'Ajuntament.

