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L’atenció i els serveis per a la gent gran,
una prioritat municipal
Es posen en marxa noves iniciatives que pretenen fomentar el benestar
i la salut dels majors de 65 anys
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i Agenda

Divendres 14
d’octubre
19 h
TARDOR
LITERÀRIA:
XERRADA «LLULL I
LES DONES»
Cedida per
l’Institut d’Estudis
Penedesencs

Dimecres 30
de novembre
(pendent de
confirmació)
18 h
TALLER «LA
FACTURA DE
LA LLUM, COM
PODEM
REDUIR-LA?»
Casa de Cultura

EMERGÈNCIES

112

Tots els diumenges

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

977677106
977678690
977678690
977678690
977677106

19 h
BALL DE SALÓ
Sala gran de La
Cumprativa
Organitza: La
Cumprativa

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

CURSOS PER A
LA GENT GRAN
Novembre 2016
TALLER DE
REMEIS
CASOLANS

Diumenge 23
d’octubre
INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ
SOBRE LA VIDA DE
NEUS CATALÀ
Projecció de
l’audiovisual de
commemoració del
centenari del seu
naixement i lectura
de fragments del
llibre Un cel de
plom

Desembre 2016
TALLER DE
MASSATGE I
AUTOMASSATGE

Tots els diumenges
19 h
CINEMA O
DOCUMENTAL
DEL MES
Sala d’actes de la
Casa de Cultura
Organitza: societat
El Centre

Tres sessions de
matí d’una hora i
mitja de durada.
Dies a concretar
en la circular
mensual.
Organitza: Creu
Roja
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Una quarantena d’infants inicien el curs
escolar a la llar d’infants

8

Nova reunió per a fomentar la participació
dels joves en les polítiques municipals

10
13

La Festa Major es tanca amb una gran
resposta per part de la ciutadania
S’inicien els treballs d’instal·lació de
gespa artificial al camp de futbol
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977678467
CEIP Les Cometes
977677368
IES Coster de la Torre
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IES L’Arboç
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SERVEIS
Consell Comarcal del Baix Penedès
977157171
Parròquia de Sant Llorenç 977677331
Serveis funeraris Selva
977661075
TRANSPORTS
Servei de taxi
665837064
Autocars Hispano Igualadina
938901151
Autocars Poch
977660240
URGÈNCIES MÈDIQUES
Urgències mèdiques
CAP Llorenç del Penedès
CAP L’Arboç
Hospital Comarcal
Sanitat Respon

061
977677514
977671588
977257900
902111444
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Llorenç s’omple d’activitat
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

Torna el setembre i sembla que tot es vagi posant a lloc. Deixem els horaris i les festes d’estiu enrere i comencen les escoles, els cursos i les activitats extraescolars. Aquesta aparent calma i relaxament condicionen d’altra
manera les nostres vides i l’esdevenir del poble. En aquest sentit, es van
tancant algunes carpetes i se n’obren de noves. Per exemple, l’obra de
l’edifici nou de l’ajuntament s’ha finalitzat i ara ens manca adequar-ne la
zona posterior, destinada a aparcament, i la façana amb la rambla Marinada.
I també cal destacar que a la darrera setmana de setembre es va signar el
contracte amb l’empresa adjudicatària
de la instal·lació de la gespa artificial al
camp de futbol, el que ha permès iniciar
Voldria destacar
les obres a la zona esportiva.
A la Casa de Cultura s’imparteixen
la importància
novament cursos d’anglès, en una
que la gent gran
variada oferta de nivells per a alumdel municipi
nes més joves i per a adults, i un vensigui inquieta i
tall de tallers i classes per a la gent gran,
participativa
com ara el tradicional taller de memòria,
gimnàstica, català per a adults, taller de
l’agulla i patchwork. D’altra banda, durant la tardor també s’activaran activitats dels parcs de salut instal·lats a la
rambla Marinada i als jardins d’Oriol Martorell.
Voldria aprofitar l’ocasió per a remarcar la importància que la gent gran
mantingui un esperit inquiet i que participi en les diferents activitats
que es venen desenvolupant en el municipi. Són gent que han patit,
gaudit i estimen el seu poble. Per aquests i altres motius, des de l’Ajuntament intentem de tenir cura especial d’aquest col·lectiu. Ens agradaria donar resposta a les seves frisances, escoltem molt atents els seus consells i
queixes, però alhora els acompanyem en el seu viatge. Tot i que, actualment, l’associació que els aglutina es troba en un impàs de canvi generacional des dels recents «nous jubilats» fins a la gent de més edat (tenint en
compte que a Catalunya l’esperança de vida al 2015 era de 83,15 anys), hi
mantenim una relació estreta perquè no es perdi el caliu que han cultivat i
cultiven al llarg de molts anys.
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La Casa de Cultura
acull una xerrada
sobre com estalviar
en el rebut de la llum
Els ciutadans van rebre
alguns consells pràctics
que els poden ajudar a
reduir la despesa

Una empresa externa va fer
una diagnosi de l’estat de la
piscina a la primeria d’agost
i la valoració va ser encara
més positiva que l’any passat

Tractament amb
sabó potàssic per
a combatre la
processionària del pi
L’Ajuntament ha aplicat
l’endoteràpia a les
espècies de l’espai
públic amb resultats
satisfactoris
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El passat mes de juliol, es va oferir a la
Casa de Cultura la xerrada informativa «La factura de la llum, com podem
reduir-la?». El taller pretenia donar
a les famílies eines i recursos per a
abaratir el cost del subministrament
elèctric.
Es tracta d’una iniciativa que la
Diputació de Tarragona posa a disposició dels ajuntaments, com el de
Llorenç, inclosos en la segona fase
d’elaboració del Pla d’Acció local per
l’Energia Sostenible (PAES).

La piscina municipal
aprova amb bona nota
La piscina municipal de Llorenç es
sotmet periòdicament a estrictes
controls higienicosanitaris per comprovar-ne el correcte estat, pel fet que
és d’ús públic. A la primeria d’aquest
mes d’agost, l’empresa externa Uni2
Servicios Integrales va fer una diagnosi de l’equipament per analitzar-ne
la informació que es proporciona a
l’usuari, els equips de tractament de
l’aigua, la sala d’emmagatzematge
de productes químics, la gestió documental i dels registres i la resta d’instal·lacions. L’informe que es desprèn
de la visita presenta uns resultats molt
satisfactoris, amb millores respecte de
l’any passat en els camps estudiats. La
piscina ha estat oberta del 24 de juny
al 4 de setembre.

Per tal de combatre la processionària,
l’Ajuntament ha aplicat un nou tractament als pins i cedres de l’espai públic més concorregut pels ciutadans.
L’endoteràpia és un sabó potàssic no
tòxic per a la fauna beneficiosa amb
el qual es netegen els arbres i que actua d’insecticida de contacte. Aquest
tractament s’ha aplicat als jardins
Oriol Martorell i Josep Cañas, al parc
de la urbanització del Camp i al CEIP
Les Cometes. Els resultats han estat
molt satisfactoris.

Es posen en marxa nous
programes per a fomentar una
gent gran activa
A través d’un conveni amb Creu Roja,
s’oferiran cursos i activitats a l’aire lliure amb
el suport de voluntaris

L’Ajuntament de Llorenç ha signat
un conveni de col·laboració amb
Creu Roja que suposarà ampliar
l’oferta de serveis de què disposa
actualment la gent gran del municipi i, alhora, fomentar una gent gran
activa. Aquest acord permetrà oferir
cursos de formació als llorencencs i
llorencenques de més edat com ara
tallers d’automassatge o de remeis
casolans. Així mateix, els voluntaris
faran acompanyament en activitats
d’esport a l’aire lliure amb la voluntat

de millorar la salut i el benestar de les
persones grans.
El consistori també s’ha adherit a
un nou programa de la Diputació de
Tarragona que ha de permetre la reactivació dels parcs de salut ubicats
als jardins Oriol Martorell i a la rambla
Marinada. Es tracta d’un nou servei
de monitoratge que es posa en marxa aquest mes d’octubre i que anirà a
càrrec de professionals de la salut que
explicaran el funcionament de cada
aparell i, fins i tot, podran proposar

Aquest mes d’octubre
s’iniciarà un servei
de monitoratge que
explicarà als usuaris
el funcionament dels
aparells dels parcs de
salut
un programa d’exercicis adaptat a les
necessitats de cada persona. Des del
consistori es considera que aquest
nou servei suposarà un gran benefici
per a la gent gran del municipi que,
fins ara, utilitzaven els aparells dels
parcs de salut de forma individualitzada i sense gaire constància.

Nous serveis
d’acompanyament
Properament, també es posaran en
marxa nous programes d’atenció
domiciliària assistencial per tal d’evitar situacions de soledat, maltractaments i desinformació. Un exemple és
el servei «Bon dia», que consisteix que
les persones que el sol·liciten reben
diàriament la trucada d’una persona
voluntària per a saber com es troben,
si tenen alguna necessitat o, simplement, per a parlar-hi una estona.
iLlorenç OCTUBRE 2016
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S’amplia l’oferta
d’activitats per als
llorencencs de
més edat
Es posen en marxa
sessions de ball lineal
que s’ofereixen els
dilluns a la Casa
de Cultura

Des del consistori continua l’aposta per oferir a la gent gran propostes lúdiques per a gaudir del temps
lliure i, al mateix temps, millorar el
benestar i la salut dels llorencencs
i llorencenques de més edat. Amb
l’inici del nou curs, s’han posat en
marxa unes sessions de ball lineal.
Es tracta d’una activitat de ball sense
parella on s’aprenen els passos d’estils diferents. Les classes s’ofereixen
els dilluns de 18 a 19 hores a la Casa
de Cultura.

Sortides lúdiques i
culturals durant els
mesos d’estiu

Aquest estiu s’han
organitzat sortides
per a la gent gran
a Montblanc, Reus
i Sant Carles de la
Ràpita i una visita
guiada a la Giralda
de l’Arboç

La gent gran de Llorenç ha pogut
gaudir durant aquest estiu de tot un
seguit de propostes que han comptat
amb una gran participació. El passat
mes de juliol, per exemple, es va organitzar una sortida per a visitar la ciutat
medieval de Montblanc. L’excursió va
incloure una passejada per Reus, on
els avis i àvies van poder conèixer els
edificis modernistes de la ciutat.
Al mes de setembre els llorencencs
i llorencenques van passejar en barca
per la costa de Sant Carles de la Ràpita, on també van veure com es venia
el peix a la llotja i van visitar una exposició de bonsais. Finalment, també al
setembre, es va organitzar una visita
guiada a la Giralda de l’Arboç.

Èxit d’assistència al
tradicional berenar
de la gent gran
Els jardins Oriol
Martorell van tornar a
ser l’escenari d’aquesta
celebració estiuenca
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El passat mes de juliol es va organitzar el berenar de germanor de la gent
gran. L’elevada participació va fer de
la celebració tot un èxit, i els jardins
Oriol Martorell es van omplir per gaudir de l’àpat i de l’actuació del mag
Magnolo.
La voluntat era mantenir aquesta
tradició que fins ara oferia l’Associació
de la Gent Gran. Tot i que l’entitat no
compta encara amb una junta, la tasca dels voluntaris fa possible l’organització d’activitats durant tot l’any.

Nova regulació
de les places de
residència i centre
de dia per a la gent
gran
L’Ajuntament ha signat un nou acord
amb l’empresa concessionària del
servei, per a regular l’accés a les places de residència i centre de dia de
què disposa el consistori per a la gent
gran. En concret són 10 places de residència, de les quals una està reservada a urgències socials o situacions de
risc, previ informe de la treballadora
social.
La resta estan destinades a persones de més de 65 anys, empadronades a Llorenç i que hi visquin des de
fa un mínim de 5 anys. D’aquestes, 5
places són per a gent gran que compleixi aquests requisits i que podria
accedir a les places concertades de
la Generalitat; les altres 4 es reserven
a persones que en tinguin necessitat
però que no puguin accedir a aquestes per no tenir el reconeixement de
dependència.
En el cas del centre de dia, les 5 places del consistori no tenen cost per a
l’usuari i es destinen a persones que
no tinguin cap parent que pugui ferse’n càrrec ni la capacitat econòmica
per a accedir a una plaça privada.

A la tanca exterior de la
llar d’infants es plantaran
arbres per oferir més
ombra a l’estiu i reduir
l’impacte visual de les torres
elèctriques del davant

El Nieró inicia un nou curs oferint
les màximes comoditats per a
les famílies
La llar d’infants municipal té un horari
flexible i els preus del servei de menjador
són molt reduïts
El passat dia 7 de setembre començava el curs 2016-17 a la llar
d’infants municipal El Nieró, amb
41 nens i nenes inscrits. D’aquests,
31 són de Llorenç i la resta, dels
municipis veïns. Per complir amb
les ràtios establertes pel Departament d’Ensenyament i, sobretot,
prestar un bon servei tant als infants com a les seves famílies, el
centre compta amb una plantilla
de 5 educadores i una auxiliar. La
comoditat és una de les màximes
de l’escola, i és per això que ofereix
un horari molt ampli, per donar
flexibilitat a les famílies: obre de
tres quarts de vuit del matí a dos
quarts de sis de la tarda.
A més, compta amb dues modalitats de servei de menjador: el
menjador amb càtering, a un preu
molt reduït de 4 €, i l’opció del
menjador amb carmanyola, la més
utilitzada, que consolida el seu èxit
de l’any passat gràcies al baix cost
(1 € per a empadronats a Llorenç i
2 € per a no empadronats).

El servei de menjador
amb carmanyola
és el més demandat
gràcies al baix cost
que suposa
Més ombra gràcies a la
plantació d’arbrat
Un dels projectes per a aquest curs
de la llar d’infants és la plantació
d’arbrat a la tanca exterior, amb
un doble objectiu: d’una banda,
oferir més zones d’ombra per als
mesos d’estiu i, de l’altra, minimitzar l’impacte visual de les torres
d’electricitat properes al centre. A
més, es potencia la natura i la cura
del medi ambient. Seguint en la
línia del respecte per la natura i
l’aprenentatge en aquest camp, el
projecte d’hort ecològic que ja es
duia a terme l’any passat gràcies a
un grup de pares voluntaris continuarà enguany.
iLlorenç OCTUBRE 2016
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Els joves llorencencs són
cridats a participar en les
polítiques juvenils
De la mateixa manera que ja es va fer amb l’organització
de la Nit Jove de la Festa Major d’enguany, la Regidoria de
Joventut ha organitzat una reunió per fomentar la participació dels joves del poble. L’objectiu de les trobades és el
d’implicar-los en les polítiques impulsades des de l’Ajuntament i que puguin expressar qüestions que els interessen,
al voltant de la formació, les activitats lúdiques o la difusió
que se’n fa.
Així, des del consistori, es té una idea més ajustada de la
realitat dels joves llorencencs. Tothom qui vulgui participar
en els diferents processos i reunions oberts ho pot fer a través d’un missatge al telèfon 676 199 010.

Totes les persones
interessades a
participar en les
reunions poden
contactar amb
l’Ajuntament

El Punt d’Informació Juvenil
tramita carnets d’avantatges
per a joves
Un dels serveis que ofereix el Punt d’Informació Juvenil
de Llorenç és la tramitació de carnets per a joves, que ofereixen avantatges i descomptes exclusius en museus, teatres, cinemes o bitllets internacionals d’avió i autobús. Són
l’ISIC, per a estudiants que viatgen a l’estranger; l’IYTC GO
25, per a joves que comencen a treballar i no estudien, i
l’ITIC Teacher, per a professors en actiu. A més, també es
pot sol·licitar el carnet d’alberguista per a joves, adults, famílies i grups. El PIJ us n’informarà de tots.

Partides prèvies al
campionat local de FIFA amb
Play Station del novembre
La Festa Major de l’estiu va servir com a entrenament per
al campionat local del videojoc FIFA amb Play Station, que
se celebrarà a Llorenç a principis de novembre. Entre els
dies 6 i 7 d’agost, 43 infants i joves van poder jugar unes
partides del FIFA 2015 en pantalla gegant, i es va sortejar
un joc FIFA 2017, que es lliurarà al guanyador quan en surti
a la venda la nova edició.
El campionat del novembre estarà adreçat a majors de
12 anys i servirà per a escollir els tres millors jugadors que
participaran a l’edició comarcal, que es preveu que tingui
lloc de cara a la tardor-hivern i que està coorganitzada
amb el projecte Jove Baix Penedès.
8
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El guanyador del
sorteig realitzat per
Festa Major rebrà un
joc FIFA 2017 quan
surti a la venda

L’Ajuntament reforça
la seva aposta per
l’aprenentatge de l’anglès
entre els joves
La Casa de Cultura oferirà classes
de reforç durant el curs i a l’estiu es
programaran dos cursos intensius
dels nivells A2 i B2
El consistori llorencenc ha fet un nou pas en la línia d’afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa per part dels vilatans. Als cursos d’anglès per a adults que s’imparteixen a la
Casa de Cultura se sumen ara les classes de reforç adreçades
a estudiants d’ESO, batxillerat i formació professional.
Seran sessions setmanals d’una hora i mitja, amb un professor doctor en lingüística aplicada de la llengua anglesa
amb més de 25 anys d’experiència. El grup serà reduït, d’un
màxim de deu alumnes. Per a inscriure-s’hi, cal consultar-ne
els horaris i els preus a la Casa de Cultura.
De manera complementària, s’organitzaran projeccions
de films en llengua anglesa amb espai de tertúlia posterior.

Les sessions seran obertes a tothom i es farà un programa
per a joves i un altre per a adults.
A més, de cara al juliol del 2017, també es preveu l’organització de dos cursos intensius d’anglès per a obtenir els nivells A2 i B2 de Cambridge dirigits a joves d’ESO i batxillerat.

Un taller de patchwork se
suma a l’oferta formativa
del curs 2016-17
Es continuaran oferint les classes de
català i d’anglès i el taller de memòria
Aquest mes d’octubre s’ha presentat l’oferta formativa del
curs 2016-17 que ofereix l’Ajuntament de Llorenç a la Casa
de Cultura. Atès l’èxit de convocatòria que van tenir l’any
passat, es mantenen les classes de català i d’anglès i el taller de memòria per a persones grans. A més, enguany es
presenta una novetat important: es posa en marxa
Els cursos de
un curs de patchwork per a
formació al
totes
les persones interesmateix municipi
sades
en aquesta tècnica
faciliten que
de
teixir.
els llorencencs
Tots els cursos que s’imno s’hagin de
parteixen
són formació no
desplaçar a cap
reglada,
però
faciliten l’asaltra població
sistència dels alumnes a
classe en el mateix municipi, sense la necessitat de desplaçar-se a cap població veïna.
Per a més informació i inscripcions es pot contactar amb la
Casa de Cultura.
iLlorenç OCTUBRE 2016
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FESTA MAJOR 2016
A continuació, detallem les despeses i els ingressos
corresponents als diversos actes organitzats al
municipi amb motiu de la celebració de la Festa
Major 2016. En aquesta edició, el cost real ha estat de
47.031,50 €.
CONCEPTE

DESPESES

Samarretes i bosses

3.277,47 €

Disseny i programa

3.055,25 €

Publicitat

205,70 €

Cava recapte

2.986,37 €

Dietes músics i xocolatada

1.226,15 €

Copes, trofeus i premis

400,95 €

Assegurances

590,71 €

Vigilància i seguretat

2.413,22 €

Ambulàncies, bombers i sanitaris

1.350,03 €

Muntatge i desmuntatge de la borrassa

500 €

Desmuntatge generador i quadre

50 €

Lloguer escenari

1.391 €

Diada castellera (3 colles)

6.300 €

Activitat infantil «Maduixeta i carbasseta»
Tronada

550 €
300,02 €

Cercavila

1.598,46 €

Mocadors castells aficionats

682,44 €

Correfoc i «carretillada»

5.091,52 €

«Empalmada»

4.416,50 €

Festa aquàtica

1.234,20 €

Sardanes La Principal de la Bisbal

2.040 €

Equips de so La Principal de la Bisbal

4.938,80 €

Concert i ball La Principal de la Bisbal

4.694,80 €

Concert i vermut

572,41 €

Activitat infantil Forani Teatre

1.815 €

Nit Jove

4.658,50 €

Fruites i Verdures Lolo (donació)

0,00 €

Drets d’autor SGAE

925 €

TOTAL DESPESES

57.264,50 €

CONCEPTE

INGRESSOS

Anuncis i programa

4.175 €

Diputació (e-catàleg): - Diada Castellera

1.800 €

- Cercavila

300 €

Recapte

2.858 €

Barra de Festa Major

1.100 €

TOTAL INGRESSOS
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10.233 €

Festa i alegria,
a la Festa M
Llorenç ha viscut la seva festa gran a mitjan agost amb la
mateixa implicació de sempre de la ciutadania en els actes
tradicionals: la tirada al plat local; el concurs de dibuix infantil, amb 82 participants; la cercavila, amb la participació dels
grups folklòrics del nostre poble com els falcons, els geants,
els grallers, els capgrossos, el ball de bastons, els banyetes i
el drac Benet; el correfoc; la «sindriada»; la diada castellera o
les sardanes.
A més, les novetats han passat per l’exposició de la Casa de
Cultura dedicada a l’església de Llorenç a principis del segle
XVII, els espectacles infantils, i les obres Un esperit burleta a
la Cumprativa i El nom, al Centre. Els joves han pres el protagonisme de les nits, amenitzades per DJs i grups de música.

de dia i de nit,

ajor

Placa en honor del
5 de 8 dels Nens del
Vendrell
Coincidint amb la diada castellera de
Festa Major, es va inaugurar una placa
commemorativa per a recordar el 5 de
8 descarregat pels Nens del Vendrell al
mes d’agost de l’any passat a la plaça
de la Vila de Llorenç. L’actuació que va
seguir va deixar el segon 3 de 9 amb
folre descarregat de la història dels
Nens, que també va completar la Jove
dels Xiquets de Tarragona.

iLlorenç OCTUBRE 2016
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L’Ajuntament rep una
subvenció per a estalviar en la
contractació d’espectacles

Els grups contractats han
de ser de la demarcació de
Tarragona i estar inscrits
prèviament en l’aplicació
e-catàleg

El consistori ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona que li ha permès estalviar en la contractació d’alguns
espectacles. Es tracta d’un ajut que varia segons les característiques de cada municipi. La quantitat atorgada a Llorenç,
que supera els 5.000 €, s’ha destinat a finançar una part de
l’actuació castellera i de la batucada de la cercavila de Festa
Major. També ha permès reduir el cost del grup que va actuar a Llorenç el passat 10 de setembre.
Les contractacions han de ser de grups de la demarcació
de Tarragona que ofereixin les seves propostes a través de
l’aplicació e-catàleg. Es preveu destinar el romanent a les
festes de Nadal.

Establiments amb llicència,
requisit per a gestionar la
barra de la Festa Major
La normativa vigent sobre Contractes del Sector Públic i
Transparència no han permès a l’Ajuntament de Llorenç cedir la gestió de la barra de la Festa Major a entitats culturals
i esportives del poble, com era la voluntat del govern local.
Per complir amb les exigències legals, es va oferir als establiments del municipi que disposen de la llicència adequada,
els quals ho van descartar. És per això que finalment se’n
va ocupar una empresa especialitzada del sector, tot i que
de cara a l’any vinent es preveu convocar un concurs obert.

Una part de l’actual edifici de
l’ajuntament es destinarà a
habitatge social

El conveni estableix
que l’Ajuntament farà
la cessió i l’adequació
de l’espai i el Consell
Comarcal en portarà
la gestió
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L’Ajuntament de Llorenç té previst signar un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal que permetrà destinar a habitatge social una part de l’actual edifici consistorial. La intenció és fer-hi dos habitatges que es destinaran a donar acollida a persones de la comarca amb
necessitat.
L’acord estableix que l’Ajuntament farà la cessió de l’espai i l’adequació de l’habitatge mentre que el Consell Comarcal serà l’encarregat de portar-ne la gestió, amb uns
criteris d’inclusió i drets molt específics. Les despeses ordinàries les cobriran el conjunt de municipis que es beneficien del servei. Actualment existeix un projecte similar a
la localitat de Bellvei.

Sardinada i rom cremat
per a celebrar la vigília
de la Diada
El grup Stromboli Jazz Band va posar
la música a la vetllada, substituint
les tradicionals havaneres
La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a
Llorenç es va fer el dia 10 de setembre a la nit, amb un sopar popular davant la Casa de Cultura a base de sardines.
L’àpat també va estar acompanyat, després de les postres,
pel rom cremat que es va repartir entre els prop de 250 assistents a la celebració. El bon temps va donar treva i va
contribuir a una nit propícia per a gaudir de la companyia.

Novetats de la Taula de Cultura
Una de les principals novetats de la commemoració d’enguany va ser fruit del consens de la Taula de Cultura. Aquest
grup va plantejar la possibilitat de fer un canvi en l’actuació
que acompanya el sopar i es van substituir les tradicionals
havaneres dels últims anys per un concert de jazz a càrrec

del grup Stromboli Jazz Band. En l’acte tampoc va faltar la
lectura de la glossa institucional per part de l’alcalde de
Llorenç del Penedès, Jordi Marlès.
La celebració de la Diada es va desenvolupar correctament gràcies a la col·laboració d’un grup de joves del municipi, als qui l’Ajuntament agraeix la seva predisposició i ajuda per a fer que tothom estigués ben atès durant el sopar.

S’inicia la instal·lació de
gespa artificial al camp
de futbol
Amb aquest projecte, l’Ajuntament
vol donar un impuls a les entitats
esportives
Aquest mes d’octubre s’han iniciat les obres d’instal·lació
de gespa artificial al camp de futbol municipal, un fet que
suposarà una millora substancial per a la pràctica d’aquest
esport i l’impuls del Club de Futbol Llorenç, una entitat
centenària que funciona gràcies als socis que hi donen suport. Amb aquestes obres,
el consistori posa el seu graEl consistori
net de sorra a les entitats
anima la
llorencenques dedicades al
població a fer-se
futbol, tant a nivell d’apresoci del Club de
nentatge com de competiFutbol Llorenç
ció, com l’Associació Esporper impulsar
tiva Ramon Sicart.
una entitat
La durada prevista de
centenària
les obres és de tres mesos,
és a dir, que la inauguració
caurà al desembre. Mentrestant, els diferents equips entrenen i juguen al segon camp de terra, excepte el primer
equip, que ho fa al camp del Banyeres.
iLlorenç OCTUBRE 2016

13

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

Partit Demòcrata Català

CONVERGENTS
LLORENÇ DEL
PENEDÈS

El passat 17 de setembre es va celebrar la votació per a crear una federació nova dins del partit: Penedès (Anoia, Alt i Baix Penedès i Garraf) o
mantenir-se dins la federació del Camp de Tarragona. El dijous dia 15, es va realitzar una reunió
al Centre Cívic l’Estació per a poder exposar els
diferents parers i sensibilitats, la qual va comptar
amb la presència del David Bonvehí, coordinador
organitzatiu. El resultat final va ser d’un 56,15% a
favor de crear la federació Penedès i un 43,08% de
continuar la del Camp de Tarragona. Sense quasi
temps, la darrera setmana de setembre s’escolliren les candidatures per a presidir la nova federació —representants del Baix Penedès: Jaume Casañas (regidor de Cunit), Agnès Ferrer (alcaldessa

de la Bisbal) i Frederic Porta (el Vendrell)— i l’executiva comarcal, que estarà presidida per l’Olga
Navarro, de l’Arboç, i comptarà amb un representant de cada municipi de la comarca.
Una vegada constituïts els òrgans interns necessaris per al correcte funcionament del partit,
ara ens toca començar a treballar i explicar tot el
que es va discutir en el congrés fundacional del juliol. Tenim molt clar el missatge a transmetre: som
un partit que ha de renéixer i tornar a ocupar l’espai deixat per Convergència Democràtica de Catalunya. Anirem convocant reunions i participant en
diversos actes per tota la comarca.
http://www.partitdemocrata.cat/

Manifest de la Xarxa per la Sobirania Energètica

DECIDEIX LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
decideixllorenc.wordpress.com

En el marc de la Jornada de Política Municipal Ambiental celebrada el passat dissabte 1 d’octubre a
Llorenç, compartim un resum del manifest de la
Xarxa per la Sobirania Energètica (xse.cat/manifest):
El model econòmic en el qual vivim es sosté a
costa de l’extracció i combustió de recursos fòssils
que permetien l’obtenció d’energia barata i abundant. Aquest mètode s’ha demostrat insostenible i
generador de forts impactes, tant al medi com a les
persones.
L’energia ha esdevingut un recurs mercantilitzat i el seu accés es basa en criteris lucratius. Això
explica com és que vivim en un territori amb gran
potencial d’aprofitament de fonts energètiques renovables i, en canvi, els recursos que s’utilitzen són

de llocs llunyans, la qual cosa ens converteix en un
país depenent energèticament.
Actualment no tenim capacitat de control ni
decisió sobre els mitjans de producció energètics:
en lloc de ser capaços de decidir què, com, quan i
per a què volem utilitzar l’energia, a dia d’avui som
mers clients de serveis energètics.
Cal posar sobre la taula el model social que volem construir considerant els impactes i les desigualtats que genera el model de producció actual;
apostem per un canvi profund de paradigma, basat
en els següents criteris: democràcia directa, control
social dels mitjans de producció, sostenibilitat, decreixement energètic i arrelament al territori.

La revista d’informació iLlorenç

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA
/pscllorenc
pscllorencdelpenedes.wordpress.com

El grup socialista discrepem molt de les formes
i composició de la revista d’informació municipal
(iLlorenç) que fa pocs mesos que tots estem rebent a les nostres cases i que té com a objectiu
informar de què està fent l’Ajuntament. De les
formes, perquè no se’ns va consultar ni proposar
de parlar-ne de la creació o no, i de la composició, perquè el seu consell de redacció està format
principalment pels membres de l’actual equip de
govern. A part d’això, en aquest butlletí municipal, que —repeteixo— hauria de reflectir la diversitat política i ideològica que hi ha en l’actual
ajuntament, als grups polítics a l’oposició ens reserven un petit espai, condicionat a un nombre
concret de paraules, 1.350 —el que equivaldria a

unes 10 línies de qualsevol text—, per a expressar-nos, quan la resta de la revista, més de 10 pàgines, és d’ús exclusiu per a l’actual grup polític al
govern. Els socialistes creiem que aquest repartiment de l’espai és injust, i que més del 10% dels
vots que van tindre els socialistes en les últimes
eleccions no pot ser limitat en el lloc ni en l’espai,
i que, per poc que el repartiment d’aquest espai
fos més equitatiu, seria molt més just que l’actual, en un petit requadre a l’última pàgina. Per
últim, dir que, ja que és una revista que paguem
entre tots, també hauríem de veure’ns-hi tots millor representats.

Festa Major 2016. La violència: un problema o un símptoma?

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
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L’últim dia de la Festa Major es van patir uns fets
lamentables de violència on van resultar agredits i ferits dos joves del poble. Aquests fets, que
desgraciadament s’han repetit en altres festes
a pobles de la comarca, ens han de fer reflexionar sobre què està passant a la societat. En una
comarca castigada excessivament per l’atur, la
violència no és patrimoni exclusiu dels joves; però
no afecta tota la societat per igual, sinó que es
concentra en els individus més desafavorits. Per
actuar cal ser valent i assenyalar els punts negres:
un sistema educatiu caduc, un sistema econòmic
que asfixia moltes famílies, una casta dominant
que només vetlla pels seus interessos. Podem posar paradetes de NIT JOVE, val!, però, detectat el

símptoma, hem de treballar per aplicar solucions,
encara que inevitablement seran a llarg termini.
Mentrestant, no podem amagar el cap com
l’estruç, perquè també tenim un problema que,
de manera immediata, només es pot neutralitzar amb la policia. I també podem replantejar les
festes, però no caiguem en el parany de fer que
la gran majoria de jovent hagi de patir les conseqüències ocasionades per una minoria desencaminada. Potser sí que a la Festa Major cal fer
actes més transversals, però la resta de l’any els
joves han de tenir els seus espais i l’Administració
té l’obligació de vetllar per la seva seguretat i la
de tots.

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

12 D’AGOST DE 2016 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Ratificació de la urgència de la sessió

CiU, ERC-AM

Aprovació proposta alcaldia modificació ordenança fiscal 11,
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua

CiU, ERC-AM

Aprovació definitiva de les obres del projecte d’instal·lació de
gespa artificial al camp de futbol, a l’av. de l’Estrella, s/n, per
l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA

CiU, ERC-AM

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

EN CONTRA

ABSTENCIÓ
DL-CUP-PA,
PSC-CP
PSC-CP

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA,
PSC-CP

3 D’OCTUBRE DE 2016 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Renúncia del regidor Arnau Gómez (aprovada la urgència
per unanimitat)
Aprovació de les actes de les sessions del 27/06/2016 i
12/08/2016

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

Aprovació nomenament jutge de pau titular i substitut

CiU, PSC-CP,
ERC-AM

Aprovació cessió espai transformador a Endesa

CiU, ERC-AM

Aprovació servei de telefonia nou Ajuntament

CiU, ERC-AM

DL-CUP-PA,
PSC-CP

Aprovació cessió en comodat arxiu històric Llorenç del
Penedès

CiU, PSC-CP,
ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació compte general 2015

CiU

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

Aprovació modificació ordenances per a l’exercici 2017

CiU

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

Moció que presenta DL-CUP-PA per impulsar un mecanisme
de pressupostos participatius

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

CiU

Moció que presenta DL-CUP-PA per a la tarifació social
de les quotes de la llar d’infants municipal

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

CiU

DL-CUP-PA

PSC-CP

DL-CUP-PA
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Festa Major

