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Una inversió per a millorar els equipaments
esportius municipals
La instal·lació de gespa artificial al camp de futbol pretén potenciar
l’escola esportiva a partir de la propera temporada

i Agenda

MAIG - JUNY - JULIOL 2016

Diumenge 5 de juny
CORAL INFANTIL
ROSSINYOLS
Concert de fi de curs
Auditori de Pau Casals
a Sant Salvador

EMERGÈNCIES

112

JULIOL A LA
FRESCA
Divendres 1 de juliol

AJUNTAMENT
Ajuntament
Casa de Cultura
Biblioteca
Punt d’Informació Juvenil
Jutjat de Pau

977677106
977678690
977678690
977678690
977677106

Divendres 8 de
juliol

ASSISTENCIALS
Farmàcia
977677409
Residència de la gent gran
977677879
Centre d’Atenció a la Dona 900900120
Serveis Socials
977677106

TARDA INFANTIL

22 h
CONCERT D’ARPA
amb Berta Puigdemasa
Jardins d’Oriol
Martorell

Diumenge 1 de maig

CURSA DE MAIG
Recollida de dorsals de
8 a 9.15 h
Inici de la cursa a les
9.30 h
Inici de les curses
infantils a les 10.45 h
aproximadament (quan
acabi la dels adults)

Diumenge 26 de
juny

Dissabte 11 de juny

23 h
NIT DE FOC I ROCK
Correfoc i seguidament
concert
Rambla Marinada

Dijous 23 de juny
22.30 h
SANT JOAN
Correfoc i foguera
Rambla Marinada

22 h
LICEU A LA FRESCA
amb l’obra La bohème
Jardins d’Oriol
Martorell

Divendres 15 de
juliol

22 h
ACTE PER CONCRETAR
Jardins d’Oriol
Martorell

ESCOLARS
Llar d’Infants Municipal El Nieró
977678467
CEIP Les Cometes
977677368
IES Coster de la Torre
977169183
IES L’Arboç
977670365

Divendres 24 de
juny

SERVEIS
Consell Comarcal del Baix Penedès
977157171
Parròquia de Sant Llorenç 977677331
Serveis funeraris Selva
977661075

BASTONER ROCK
Cercavila a les 17 h
i concert a les 12 h
de la nit
Plaça del Castell

22 h
CONCERT AMB LA
JAZZ ATTACK QUARTET
Jardins d’Oriol
Martorell

Dies 13, 14 i 15 de
maig

Dissabte 25 de juny

TRANSPORTS
Servei de taxi
665837064
Autocars Hispano Igualadina
938901151
Autocars Poch
977660240

Dissabte 7 de maig

6È VIGRALLA
Consulteu
l’enllaç: https://
vigrallabaixpenedes.
wordpress.com/

22 h
CONCERT DE FI DE
CURS
de la Coral L’Harmonia
La Cumprativa

Divendres 22 de
juliol
22 h
ESPECTACLE DE
MÀGIA
Jardins d’Oriol
Martorell
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La preinscripció a la llar d’infants
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URGÈNCIES MÈDIQUES
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977257900
902111444
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L’Ajuntament, més a prop
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

Cada cop és més evident que cal avançar en la manera en què ens relacionem les administracions amb el conjunt de la població. La ciutadania és
dia a dia, i afortunadament, més exigent amb les actuacions dels càrrecs
públics i amb els projectes que neixen dels diferents governs. Aquest fet és
una oportunitat que totes les administracions hem de saber aprofitar
per a millorar les vies de comunicació i de transparència que tenim a la
nostra disposició. L’edició d’aquest primer número d’aquesta publicació,
l’iLlorenç, vol esdevenir una fita al nostre municipi en aquest sentit. Com a
equip de govern, estem disposats
a retre comptes i a posar tota la
informació que ens sigui possible,
Amb aquesta revista
de manera entenedora, a l’abast
ens plantegem el repte
de tothom.
d’informar de manera
A través d’aquesta revista ens plandetallada i periòdica
tegem el repte d’informar de manera
dels principals projectes
detallada i periòdica dels principals
que desenvolupa el
projectes que desenvolupa el conconsistori
sistori amb especial cura per totes
aquelles actuacions que afecten de
manera més directa els nostres veïns
i veïnes. D’una banda entenem que la nostra obligació és la de mantenir la
població degudament informada d’aquelles polítiques que es creen pensant en el seu benefici. Però també pretenem que el fet d’exposar aquesta
informació permeti desenvolupar un debat constructiu i en positiu a
partir de les opinions i comentaris que de ben segur ens fareu arribar.
En aquesta línia, la portada d’aquest número l’ocupa una actuació que
considerem fonamental per a Llorenç com és la propera instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. Més enllà de suposar una millora per a aquest
equipament, també vol ser un pas significatiu per a oferir als infants i
joves del poble un projecte esportiu a l’alçada de les seves expectatives. Sabem que apostar per l’esport és apostar per la promoció dels hàbits
saludables, però també és invertir en altres valors que s’hi associen, com el
treball en equip, la superació personal, la capacitat d’assumir tant les victòries com les derrotes... En definitiva, és també una inversió en la formació
dels vilatans del futur.
Amb la satisfacció per aquesta bona notícia, posem a les vostres mans
aquesta revista.
iLlorenç ABRIL 2016
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L’Ajuntament reclama
mesures per a regular
la velocitat a les vies
interurbanes

L’alcalde, Jordi Marlès, es va reunir el
passat mes de març amb el responsable del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat per demanar
la regulació de la velocitat del trànsit
a les carreteres de Sant Jaume dels
Domenys (TP-2125) i la Bisbal del Penedès (T-240) al seu pas pel municipi.
La primera mesura serà el reforç de la
senyalització vertical i horitzontal, que
indicarà la velocitat màxima. D’aquí a
un temps se’n valorarà l’efectivitat i
s’estudiarà si cal aplicar-ne de noves.

Es reforçarà la
senyalització vertical
i horitzontal a les
carreteres de Sant Jaume
dels Domenys i la Bisbal

Neix iLlorenç, la nova
revista d’informació
municipal
Llorenç del Penedès compta amb un
nou mitjà de comunicació municipal
des d’aquest mes d’abril: la revista
iLlorenç. Aquesta respon a la voluntat del govern local de garantir el dret
d’accés a la informació de tots els
ciutadans, així com de complir amb
el deure de transparència i de retre
comptes de l’Administració pública.
La revista s’editarà amb una periodicitat trimestral i s’enviarà a totes les
llars del poble, per tal de garantir que
arribi a tothom. La publicació recollirà,
entre altres informacions, tot allò relatiu a l’actualitat del municipi, l’agenda
amb els actes més destacats o les aprovacions dels plens de l’Ajuntament.

El nou mitjà pretén
garantir el dret d’accés a
la informació per a tots
els ciutadans de Llorenç
i complir amb el deure
de transparència de
l’Administració local

Àngel Mota deixa
el seu lloc
de treball a la
brigada municipal
El treballador Àngel Mota deixa
el seu lloc de feina a la brigada
municipal per motius personals. L’alcalde de Llorenç, Jordi
Marlès, ha volgut agrair “la feina
que ha desenvolupat durant els
anys que ha estat al servei del
municipi”.
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CALENDARI DE PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES 2016
Vehicles de tracció mecànica

Fins al 31 de maig

IBI urbans – 1r termini (50%)

Del 29 d’abril al 30 de juny

IBI rústics

Del 29 d’abril al 30 de juny

Aigua 1r trimestre 2016

Principi de maig

Taxes (escombraries, nínxols, clavegueram iguals)

Del 30 de juny al 31 d’agost

IBI urbans – 2n termini (50%)

Del 29 de juliol al 30 de setembre

IAE

Del 29 de juliol al 30 de setembre

Aigua 2n trimestre 2016

Principi d’agost

Aigua 3r trimestre 2016

Principi de novembre

la continuïtat d’entitats que són un
referent al poble. És el cas del Club de
Futbol Llorenç, una associació gairebé centenària que es va fundar l’any
1923 i que ha portat arreu el nom del
municipi. Actualment formen part del
primer equip una trentena de persones, entre jugadors, entrenadors i personal tècnic.

Les obres inclouran el
desplaçament del camp per
millorar-ne la visibilitat des
de la graderia

El camp de futbol disposarà
de gespa artificial la propera
temporada
Aquesta actuació forma part d’un projecte
més ampli que pretén fomentar la
pràctica esportiva al municipi

L’Ajuntament de Llorenç té previst
dur a terme un projecte de millora de
la zona esportiva amb la intenció de
dotar el municipi d’uns equipaments
de qualitat. La primera fase consistirà
en la instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol amb la voluntat
d’adaptar-lo a la normativa actual.
Les obres inclouran el desplaçament
del camp una distància de 4,5 metres
per millorar-ne la visibilitat des de la
graderia. Això farà necessari moure
també l’enllumenat i l’espai que s’utilitza com a magatzem.

Es preveu que els treballs tinguin
una durada de tres mesos i estiguin
enllestits de cara a la propera temporada. La voluntat del consistori és poder desenvolupar en un futur proper
altres fases del projecte que permetin millorar l’accés a la zona i la pista
poliesportiva.

Suport a les entitats
esportives
Un dels principals objectius del consistori amb aquesta inversió és fomentar la pràctica esportiva i garantir

La millora del camp vol
garantir que els infants
puguin jugar a futbol en
instal·lacions de qualitat
i sense necessitat de
sortir del municipi
D’altra banda, prop d’una seixantena d’infants i joves estan vinculats
a l’Associació Esportiva Ramon Sicart
(AERS), creada l’any 1997. Centenars
de llorencencs i llorencenques han
passat per aquesta escola esportiva
que, a més d’ensenyar a jugar a futbol,
fomenta l’educació en valors. Aquesta
temporada l’associació ha patit una
forta davallada atès que molts joves
han optat per l’oferta esportiva d’una
entitat privada que es desenvolupa
en un municipi veí en el qual sí que
disposa d’un camp de gespa.
El projecte de millora del camp pretén reactivar l’AERS, oferir als infants
la possibilitat de practicar esport en
unes instal·lacions de qualitat i garantir a les famílies que puguin accedir al servei sense necessitat de desplaçar-se fora del municipi.
iLlorenç ABRIL 2016
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Es construiran escales d’obra
a la piscina per a facilitar-ne
l’accessibilitat

Les noves escales hi
facilitaran l’accés a les
persones que tinguin
dificultats per a utilitzar les
actuals escales «de gat»

La piscina de Llorenç serà més accessible gràcies a unes
noves escales d’obra que es construiran en una de les
cantonades. Després d’estudiar alternatives com una escala metàl·lica, un elevador portàtil hidràulic o una rampa d’obra, s’ha optat per construir-hi graons de formigó,
folrats amb les rajoles de mosaic i una làmina antilliscant,
que aniran acompanyats d’un passamans d’acer inoxidable. D’aquesta manera es vol garantir al màxim la seguretat dels usuaris i es pretén facilitar l’accés a la piscina
a les persones que tinguin dificultats per a utilitzar les
actuals escales «de gat», de forma vertical i enganxades
a la paret.

Es repara l’entorn dels pous
d’aigua del Priorat i el parc del
Pou Artesià
L’Ajuntament ha impulsat unes obres de millora al parc del
Pou Artesià i als pous d’aigua del Priorat, unes instal·lacions
que es trobaven en un estat de degradació, amb brutícia i
amb plantes que malmetien les tanques i el ciment. En el
cas del parc s’ha adequat la font, s’ha reomplert de terra
l’espai on juga la canalla, s’han tret els escocells dels arbres
que estaven malmesos i s’ha tancat el recinte del pou. A
més, els pous d’aigua del Priorat s’han repintat de blanc i
s’ha canviat la tanca que els envolta.

Bonificacions en la factura de
l’aigua amb el cànon social

Els majors de 60 anys
que cobrin una pensió
mínima o les famílies a
l’atur poden adherir-se
al cànon social
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Els veïns i veïnes de Llorenç es poden beneficiar de diverses bonificacions en el cost de la factura de l’aigua. Les
persones en situació de vulnerabilitat, les que tenen més
de 60 anys i cobren la pensió mínima de jubilació poden
adherir-se al cànon social, que garanteix l’aplicació del primer tram encara que el consum sigui superior. També se’n
poden beneficiar les persones vídues, les que tenen una
incapacitat permanent i les unitats familiars en què tots els
seus membres estan a l’atur.
Les famílies de quatre membres o més poden afegir
3m3/persona/mes al límit de consum del primer tram per
abaratir el cost de la factura. Totes les sol·licituds s’han de
fer presencialment, per correu ordinari o a través d’Internet a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Noves
incorporacions a la
brigada municipal
a través de plans
d’ocupació
L’Ajuntament de Llorenç ha incorporat dos treballadors per a la brigada
municipal, contractats a través de
plans d’ocupació i que estaran disponibles fins als mesos de maig i juny.
Els dos peons havien de complir els
requisits d’estar en situació d’atur, no
cobrar el PIRMI i tenir més de 45 anys,
i han signat un contracte de mig any.
Tot el procediment s’ha fet a través
del Consell Comarcal del Baix Penedès, que s’ocupa de les gestions de
la documentació requerida per a adherir-se als plans d’ocupació que promou la Generalitat. El consistori s’encarrega, per la seva banda, de fer les
entrevistes de selecció del personal.
L’Ajuntament s’acull habitualment a
aquestes convocatòries per crear ocupació al municipi i, alhora, augmentar
el personal de l’Administració, que
sempre suposa un benefici per a la
ciutadania. De fet, l’any 2015 ja es va
acollir a un pla promogut per la Diputació de Tarragona pel qual es comptava amb una brigada que netejava
les zones forestals del municipi.

L’Ajuntament serà
més accessible i
comptarà amb prop
de 1.500 metres
quadrats distribuïts
en una planta baixa
i dos pisos

El nou edifici de l’Ajuntament
permetrà millorar l’atenció
a la ciutadania
L’equipament, ubicat a la rambla
Marinada, serà accessible per a
les persones amb mobilitat reduïda
El passat mes de gener es van iniciar les obres del nou Ajuntament
de Llorenç, ubicat a la rambla Marinada, i que comptarà amb prop de
1.500 metres quadrats distribuïts
en una planta baixa i dos pisos. El
nou edifici complirà amb la normativa actual d’accessibilitat per a que
puguin ser ateses les persones amb
mobilitat reduïda.

La biblioteca municipal
cedirà a les entitats
l’espai que ara ocupa
a la Casa de Cultura
L’entrada en funcionament d’aquest nou equipament permetrà
millorar els serveis i facilitar al ciutadà la realització de la majoria de
tràmits. Així mateix, canviaran les
condicions de treball del personal
municipal, que disposarà de més
espai per a poder atendre els usuaris de forma personalitzada.
A la planta baixa s’ubicaran els
serveis administratius; també hi

haurà els despatxos de l’alcaldia i
la secretaria i la biblioteca municipal, que cedirà a les entitats l’espai
que ara ocupa a la Casa de Cultura.
A la primera planta hi haurà l’arxiu
municipal, despatxos per als grups
polítics i regidors, el jutjat de pau i
una sala de plens amb més capacitat per a la ciutadania.

El nou ajuntament,
a l’estiu
La construcció es va aprovar l’any
2007 per poder disposar d’una subvenció que atorgava la Generalitat
a través del PUOSC i que només es
podia destinar a aquest tipus de
projecte. L’obra, però, no s’ha pogut
dur a terme fins que s’ha garantit el
seu total finançament, amb un cost
d’1.922.821,44 €.
La previsió és inaugurar el nou
ajuntament a l’estiu atès que les
obres utilitzen un sistema avançat,
Building Information Modeling,
que permet optimitzar el temps i
els recursos en el disseny i la construcció de l’edifici.
iLlorenç ABRIL 2016
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Millores en les xarxes de
subministrament d’aigua i
enllumenat
L’abastament d’aigua potable i la xarxa d’enllumenat a Llorenç han millorat notablement gràcies a les darreres actuacions. Pel que fa a l’aigua se n’han renovat els comptadors i
s’ha implantat un sistema de telelectura. El proper projecte
serà la renovació del quadre elèctric del dipòsit d’aigua del
camí de l’Hostal i la substitució de les vàlvules de la xarxa
municipal.
En relació amb l’enllumenat se n’ha renovat el quadre de
la rambla Marinada i s’han implantat reguladors de flux i
telegestió als diversos quadres del municipi. Aquestes actuacions formen part del Pla Especial d’Inversions Sostenibles i estan subvencionades per la Diputació de Tarragona.

Als comptadors
d’aigua s’ha implantat
la telectura i als
quadres de la llum
s’han instal·lat
reguladors del flux

Actuacions per a mantenir
la neteja i la salubritat
del municipi
L’Ajuntament de Llorenç garanteix la correcta neteja i salubritat del municipi a través de la contractació d’una empresa que efectua processos de desratització, desinsectació i
control de formigues i paneroles. Aquest servei es fa amb
caràcter anual per assegurar el manteniment dels equipaments públics del municipi, com ara la Casa de Cultura,
l’Ajuntament, la piscina, el camp de futbol o l’escola i la llar
d’infants. La companyia encarregada també es dedica a fer
actuacions puntuals als carrers quan cal.

Tallers de memòria i de
funcionament del mòbil
adreçats a la gent gran
L’Ajuntament de Llorenç impulsa cursos de formació no reglada adreçats a la gent gran a la
Casa de Cultura, per tal de satisfer algunes de
les seves necessitats i evitar que s’hagin de desplaçar a algun municipi veí. Aquest curs, s’ha
programat un taller per a exercitar la memòria,
mitjançant exercicis pràctics un cop a la setmana, en el qual participen una vintena d’alumnes.
A més, durant el primer trimestre s’hi ha fet un
curs sobre nocions de funcionament del telèfon
mòbil per a majors de 55 anys, impartit per la
Fundació Pere Tarrés, en el qual han participat
una dotzena de persones.
8
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Crida als majors de 65 anys per a
dinamitzar l’associació Sant Llorenç

Els llorencencs de més de 65 anys amb inquietuds
i ganes d’organitzar activitats per al poble poden
sumar-se a l’associació Sant Llorenç de la Gent Gran
per capitanejar-ne una nova etapa. L’Ajuntament
està mantenint reunions amb els socis actuals per
tal de garantir la continuïtat de l’entitat, que es
troba en procés de renovació de la junta.

Enguany, el Punt d’Informació
Juvenil ha impulsat un curs de
premonitors per a una trentena
de joves de la comarca

L’organització de la Nit Jove de la Festa Major
s’obre a la participació dels joves
El Punt d’Informació Juvenil de Llorenç és l’equipament que ofereix
informació i serveis per a aquest col·lectiu
La Regidoria de Joventut de Llorenç vol obrir-se a la participació dels joves del poble i és per això que fa una crida
perquè se sumin a l’organització de la Nit Jove de la Festa
Major 2016. Tothom que tingui entre 16 i 25 anys i vulgui
fer les seves propostes pot enviar un missatge al telèfon
676 199 010 per ser inclòs al grup de joves que ja està
duent a terme les primeres reunions.
L’equipament que dóna servei complet al jovent del
municipi és el Punt d’Informació Juvenil (PIJ), que forma
part del projecte «Jove Baix Penedès»; atén consultes individuals, ofereix informació global a través del web municipal, la pàgina de Facebook, rètols i circulars informatives

a les llars i assessora sobre projectes vinculats a l’ocupació
dels joves, principalment a través del programa Garantia
Juvenil, per a joves que ni treballen ni estudien.
Una de les activitats que ha impulsat enguany el Punt
d’Informació Juvenil és un curs de premonitors en el
lleure, impulsat des del projecte comarcal «Jove Baix Penedès», amb una trentena de joves de la comarca, molts
d’ells del nostre poble. A més, el PIJ també està present a
l’Institut Coster de la Torre, de la Bisbal, amb accions diverses com les carpes informatives de «Jove Baix Penedès»
que s’ofereixen als estudiants del centre durant l’hora
d’esbarjo.

La Cursa de Maig, solidària
amb Càritas i la Lliga contra
el Càncer
El primer dia de maig torna la Cursa de Maig per Llorenç,
que enguany arriba a la 6a edició i manté el seu caràcter
solidari. Part de la recaptació obtinguda amb les inscripcions a la cursa d’adults es destinarà a la Lliga contra el
Càncer, i amb les inscripcions infantils, que són gratuïtes,
es recaptaran productes bàsics per a Càritas.
La cursa comptarà amb dues modalitats, de 5 i 10 km,
obertes a tothom. El recorregut serà pel nucli urbà i l’entorn de Llorenç. Els que s’hi vulguin inscriure, així com els
que vulguin fer de voluntaris, poden apuntar-se al web
www.cursademaig.com.
iLlorenç ABRIL 2016
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El Nieró impulsa
un projecte d’hort
ecològic amb
plantació sobre
bales de palla
El nou projecte educatiu recull les finalitats
educatives del centre d’acord amb les
necessitats dels infants de 0 a 3 anys

S’obren les preinscripcions
a la llar d’infants municipal
per al curs vinent
El centre es renova i aprova un nou
projecte educatiu que té en compte les
necessitats educatives actuals
dels nens de 0 a 3 anys

El calendari de preinscripcions i matrícules per a la llar d’infants El Nieró ja s’ha publicat. L’oferta de places
disponibles es donarà a conèixer
en els propers dies, entre el 25 i el
27 d’abril. A partir de llavors es podran presentar les sol·licituds per al
curs vinent del 2 al 13 de maig. En
funció de diversos criteris, s’atorgarà una puntuació provisional a
cada infant, que es podrà consultar
a partir del 23 de maig, i en els tres
dies següents es podran presentar
reclamacions si hi ha algun error.

Del 2 al 13 de maig cal
presentar les sol·licituds
de matrícula, i a partir
del 24 de maig es farà el
sorteig per a atorgar les
places disponibles
El sorteig per a trobar el número
de desempat, a partir del qual es
començaran a atorgar les places,
10
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tindrà lloc entre el 24 i el 26 de
maig. La publicació dels infants admesos i dels que estan en llista d’espera es farà al mateix centre el dia 3
de juny. Les famílies hauran de fer
la matrícula del 6 al 10 de juny.

Nou projecte educatiu
La llar d’infants municipal El Nieró
compta amb un nou projecte educatiu, que va aprovar a la darreria
de febrer el seu consell escolar per
majoria absoluta. El nou document
recull les finalitats educatives del
centre i defineix la intervenció pedagògica que cal per a respondre a
les necessitats dels infants.
La redacció d’un nou projecte
educatiu ha vingut motivada per
l’antiguitat de l’anterior document,
no adaptat als temps actuals. La directora ha estat l’encarregada d’elaborar-lo, pensant en la importància
de l’educació dels 0 als 3 anys. També s’han redactat el pla anual de
l’any i documents de règim intern i
de compromís educatiu per part de
tota la comunitat escolar.

El pati de la llar d’infants El Nieró acaba d’estrenar un hort ecològic fet amb
bales de palla, sobre les quals han posat la terra i l’abonament per a plantar.
La idea va sorgir de la masia de Can
Pedró, que utilitza aquest mètode que
permet l’estalvi d’aigua, ja que la palla
manté durant més temps la humitat.
Les bales estan col·locades seguint
l’ordre dels planetes, tal com els van
explicar a la masia, i de manera octogonal. Per a una llar d’infants suposa
molts beneficis, com ara que els infants poden tenir les plantes a la seva
alçada i no s’han d’acotar i, a més, es
van estalviar la feina de remenar la
terra i treure’n les males herbes per
construir l’hort.
Les llavors plantades provenen d’un
viver ecològic de Sant Martí Sarroca i
han seguit el calendari de pagès perquè els nens puguin conèixer com
funciona el cicle de les plantes i saber
què cal plantar en cada moment. La
valoració que fan des d’El Nieró del
nou projecte és molt positiva.

Els infants poden conèixer
com funciona el cicle de les
plantes i fer-les créixer
ells mateixos sense
haver-se d’ajupir

Visita de la directora
de Serveis Territorials
d’Ensenyament a
l’escola Les Cometes
La representant de la
Generalitat s’ha reunit
amb l’Ajuntament i l’equip
directiu per valorar el
model educatiu del centre

L’objectiu de les beques
és el de facilitar l’accés
al material escolar i
als llibres de text a tots
els infants de famílies
amb dificultats
econòmiques

Els casals d’estiu
de Llorenç
s’organitzaran de l’1
al 29 de juliol
Els infants, des de
P-3 fins a 4t d’ESO, es
repartiran en tres grups
en funció de l’edat

El passat mes de març, el govern local
va mantenir una reunió amb la directora de Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat, Sílvia Rodes, i
l’equip directiu del CEIP Les Cometes
per tal de fer una primera presa de
contacte i parlar del model educatiu
que segueix l’escola. Durant la visita
al centre, Rodes va estar acompanyada per l’alcalde de Llorenç, Jordi Marlès, i la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Ensenyament, Maria Ferrer.

Es destinen 3.000 €
als ajuts per a material
escolar i llibres de text
L’Ajuntament ha aprovat les bases de
les subvencions per a material escolar
i llibres de text amb la intenció d’ajudar les famílies. La novetat d’enguany
és que les quanties atorgades són
diferents en funció de l’etapa educativa: a infantil s’ha prioritzat l’ajut per
a material escolar, amb un màxim de
40 €, i s’atorga 30 € per a llibres de
text; a l’ESO es concedeix un màxim
de 70 € per a material i de 100 € per a
llibres, mentre que a primària es poden rebre fins a 60 € per a material i
fins a 70 € per a llibres de text.
L’Ajuntament de Llorenç destina
enguany un pressupost total de 3.000
€ a aquestes despeses, que seran distribuïts entre les sol·licituds que compleixin tots els requisits establerts.

Els casals d’estiu al poble tindran lloc
de l’1 al 29 de juliol de 2016, coincidint amb el període de vacances escolars. Els infants es repartiran en tres
grups: de P-3 a 3r de primària, de 4t i
5è de primària (aquests dos grups, al
casal de Salut i Medi Ambient) i des
de 6è fins a 4t d’ESO (al casal esportiu). Les inscripcions es poden fer del
2 al 16 de maig a la Casa de Cultura i
els preus van dels 95 als 155 €, amb
descomptes per a germans i per als
empadronats a Llorenç.
iLlorenç ABRIL 2016
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Fang i setge, el musical de 1714

Una trentena de llorencencs van fer una
sortida al Teatre Victòria de Barcelona,
organitzada per la Casa de Cultura.

Conferència de Vicent Partal

El periodista i director de Vilaweb va parlar
a la Casa de Cultura sobre la situació actual
del procés a Catalunya.

Les corals Rossinyols,
L’Harmonia i El Gotim canten
caramelles per Pasqua
Com mana la tradició, el Diumenge de Pasqua les tres corals de Llorenç van sortir al carrer per cantar Caramelles.
Els Rossinyols, els cantaires més petits; L’Harmonia, el grup
d’adults, i El Gotim, format per homes de 30 anys, van ser
primer a l’església, després al Sindicat i van finalitzar el
recorregut als jardins Oriol Martorell. Com a novetat d’enguany, les corals L’Harmonia i El Gotim van fer una cantada
conjunta d’Els segadors. L’Ajuntament va obsequiar tots els
participants amb un «rotllo de Pasqua» i als més petits també amb un ou de xocolata.

Diuen... escrits propers, de la
llorencenca Nati Soler, a la
venda per Sant Jordi
L’escriptora llorencenca Nati Soler ha publicat el llibre
Diuen... escrits propers, que inclou textos basats en les
fotografies del bisbalenc Josep Vallès. L’obra està editada
conjuntament pels ajuntaments de Llorenç i la Bisbal del
Penedès i es pot comprar a un preu de 5 € a la Casa de Cultura. Les poesies de Soler, en aquest cas centrades en la natura, han rebut una trentena de premis.
La Biblioteca de Llorenç ha dedicat el passat mes de març
a la poesia i entregat punts de llibres de poetes catalans a
canvi de les recomanacions dels lectors. Per Sant Jordi celebrarà una activitat de contacontes per als alumnes d’El
Nieró i Les Cometes.
12
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La diada de Sant Jordi
a Llorenç comptarà
amb contacontes a la
Biblioteca per als infants
d’El Nieró i Les Cometes

Un centenar de
participants en la
commemoració del Dia
Internacional de les Dones
El municipi va organitzar un sopar
amb la projecció d’un curtmetratge
i una xerrada a càrrec de la coach
Neus Salvatella
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebrava el 8 de març, Llorenç del Penedès va organitzar una
vetllada que va comptar amb una gran participació: un
centenar de persones es van reunir al restaurant Can Kildo
per gaudir de la projecció del curtmetratge L’Àngel de la
llar, basat en el conte Carta d’una assassina a una dona de
bé, de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany. El film està dirigit
per Joaquim Siscart i protagonitzat per Gemma Fontanals i
Gabriel Carbó. La pel·lícula era especialment adient per a la
commemoració, ja que relata la rebel·lió de la protagonista
davant el seu paper de mestressa de casa, que li impedeix
impulsar els seus projectes personals.

Tot seguit, els assistents van poder escoltar la xerrada
de la coach Neus Salvatella, que portava per títol «Femení
plural, coaching per a una millor autoestima». Després de
les seves paraules, que convidaven a la reflexió, la regidora
de Benestar Social, Maria Ferrer, va llegir el manifest institucional del Dia de les Dones i va donar pas al sopar de
germanor.

Carruatges vinguts
d’arreu per celebrar la
Festa dels Tres Tombs
El mateix dia va tenir lloc el II Mercat
d’Intercanvi en benefici de Càritas
La festa dels Tres Tombs es va celebrar al nostre municipi amb carruatges vinguts d’arreu de Catalunya, tirats per
dos, tres o quatre cavalls i carregats de carbasses, sacs,
palla i bótes de vi. Els participants provenien de
Els carruatges participants
Calafell, Vilanova, la Bisprovenien de Calafell,
bal del Penedès, Terrassa,
Vilanova, la Bisbal del
Cabrera, Vilaverd i Valls.
Penedès, Terrassa, Cabrera,
Els grallers de «La CumVilaverd i Valls
prativa» van obrir els Tres
Tombs i seguidament es
van beneir cavalls i carros. Benet Palau va retransmetre la
festa per megafonia per als visitants.

II Mercat d’Intercanvi
A la rambla es van muntar nou parades amb objectes de
segona mà per a vendre. En la segona edició del Mercat
d’Intercanvi, els participants havien de portar sis brics de
llet que es van destinar a Càritas.
iLlorenç ABRIL 2016
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Ajuntament de
Llorenç del Penedès

LA VEU DELS PARTITS AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

Jornada de Torn Obert a Llorenç del Penedès

CONVERGENTS
LLORENÇ DEL
PENEDÈS

DECIDEIX LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
decideixllorenc.wordpress.com

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
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Llorenç del Penedès

1 DE FEBRER DE 2016 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA

ERC-AM

Presa de possessió del càrrec dels nous regidors Sr. Figueras, Sra. Picó i Sr. Saura
Aprovació proposta d’alcaldia de nomenament del representant municipal en
l’òrgan col·legiat de la Junta de Compensació «L’empalme»

CiU, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC-AM

Aprovació proposta d’alcaldia de modificació de les bases d’execució del
pressupost, règim de retribucions, dedicació mínima i indemnitzacions als
membres electes

CiU, PSC-CP

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

11 D’ABRIL DE 2016 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació del Pla econòmic financer

CiU i ERC-AM

DL-CUP-PA i PSC-CP

Aprovació distribució del superàvit 2015

CiU i ERC-AM

PSC-CP

Aprovació incorporació dels romanents

CiU i ERC-AM

DL-CUP-PA i PSC-CP

Aprovació modificació de crèdits 1/2016

CiU i ERC-AM

DL-CUP-PA i PSC-CP

Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2016

CiU, DL-CUP-PA,
PSC-CP i ERC-AM

Aprovació contractació de préstecs per a refinançament i per a inversions

CiU i ERC-AM

DL-CUP-PA i PSC-CP

Aprovació Taula de Cultura i la seva creació

CiU

DL-CUP-PA

Aprovació plecs de clàusules administratives, tècniques i particulars
reguladores del procediment obert, amb tramitació ordinària i diversos
criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de les obres «Projecte
d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol a l’Avinguda Estrella, s/n» i la
seva contractació

CiU i ERC-AM

DL-CUP-PA i PSC-CP

Aprovació modificació del reglament de funcionament intern del butlletí
d’informació municipal

CiU i ERC-AM

DL-CUP-PA i PSC-CP

Aprovació contractació empresa per a redacció i edició del butlletí
d’informació municipal

CiU

DL-CUP-PA, PSC-CP
i ERC-AM

Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre

CIU, DL-CUP-PA,
PSC-CP i ERC-AM

Moció presentada per DL-CUP-PA en suport a la Iniciativa Legislativa Popular
per una llei del sistema educatiu de Catalunya

DL-CUP-PA i PSC-CP

CiU i ERC-AM

Moció presentada per DL-CUP-PA per a construir un projecte educatiu de
poble

DL-CUP-PA, PSC-CP
i ERC-AM

CiU

Moció presentada per DL-CUP-PA per a declarar Llorenç del Penedès municipi
compromès amb la banca ètica

DL-CUP-PA, PSC-CP
i ERC (excepte punts
2 i 3 que PSC-CP
i ERC-AM es van
abstenir)

CIU

Moció presentada per DL-CUP-PA de suport a la lluita dels treballadors i
treballadores acomiadats de l’empresa Reverté Carbonatos de Calcio

DL-CUP-PA, PSC-CP
i ERC-AM

CiU

Moció presentada pel PSC amb motiu del 8 de març, Dia Internacional dels
Drets de les Dones

CIU, DL-CUP-PA,
PSC-CP i ERC-AM

Moció presentada pel PSC per a reclamar a la Generalitat de Catalunya el
reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament de Llorenç del
Penedès

PSC-CP

CIU i ERC-AM

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA

PSC-CP i ERC-AM

DL-CUP-PA
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Carruatges plens de
carbasses, sacs i bótes
de vi, tirats per entre
dos i quatre cavalls, van
sortir per la rambla
després de ser beneïts

Tres Tombs
Caramelles

Les corals Rossinyols,
L’Harmonia i El Gotim
van cantar caramelles
pel poble el Diumenge
de Pasqua

