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Transparència en la gestió
municipal

L’Ajuntament de Llorenç tanca la legislatura amb menys endeutament
i més recursos al servei de les persones
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Diumenge 23 
de juny
FESTA DEL PA 
BENEÏT I REVETLLA
Organitza: La 
Cumprativa

Dilluns 24 de 
juny
13 h
Lloc: Jardins d’Oriol 
Martorell
SANT JOAN I FESTA 
MAJOR PETITA
Vermut amb el grup 
Fenya Rai

18 h
Lloc: Piscina 
municipal
ESPECTACLE 
INFANTIL ADJRU 
UAI… O QUAN ELS 
CONTES PASSEN
A càrrec d’Agnès 
Agboton

Dissabte 29 de 
juny
TEATRE INFANTIL
Organitza: La 
Cumprativa

«L’EMOCIÓ QUE HI 
HA DARRERE DEL 
SÍMPTOMA»
A càrrec de Jessica 
Gavilán

Divendres 10, 
dissabte 11 i 
diumenge 12 de 
maig
VIGRALLA
Organitza: La 
Cumprativa

Dissabte 25 de 
maig
TEATRE: MEMÒRIA 
DE LES OBLIDADES
Amb Rosa Andreu
Organitza: La 
Cumprativa

Divendres 7 de 
juny
Lloc: Per determinar
FESTIVAL EVA
Actuació de la 
companyia Va Com 
Va

Divendres 7 i 
dissabte 8 de 
juny
ACTES DE 
CELEBRACIÓ DEL 
50È ANIVERSARI DE 
LA CORAL INFANTIL 
ROSSINYOLS

Diumenge 31 
de març
19 h 
Lloc: Finca d’Heretat 
Sabartès
12a EDICIÓ DEL 
SONAPROP
Diamoons
Organitza: El Centre

Diumenge 7 
d’abril
19 h 
Lloc: Finca d’Heretat 
Sabartès
12a EDICIÓ DEL 
SONAPROP
Actuació d’Escarteen 
Sisters
Organitza: El Centre

Divendres 12 
d’abril
18 h 
Lloc: Biblioteca 
municipal
XERRADA 
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Valorant la feina feta en els 
darrers quatre anys

Encarem la recta final de la legislatura coincidint amb el començament de 

les obres del nou accés a la plaça de la Vila, darrera gran obra recollida en 

el nostre programa electoral. Fent un recompte de les propostes presen-

tades al 2015, podem constatar que hem aconseguit dur-ne a terme el 

71 %. Sincerament, és un percentatge bastant elevat, tenint en compte la 

normativa legal que durant el mandat s’ha anat incorporant a l’esdevenir 

del món municipal (nova Llei de contractacions del sector públic, del con-

trol intern, etc.).

Hem estat fidels a la nostra manera d’entendre la política local i també 

som conscients que la finalitat no és aconseguir tots els objectius mar-

cats sinó treballar per a millorar la qualitat de vida dels llorencencs i les 

llorencenques. Aprofito aquestes ratlles per a agrair la confiança mostrada 

vers l’equip de govern, que, amb encerts i errades, hem mirat de decidir 

el millor per al poble. Per sort, la fei-

na no s’acaba aquí i volem continuar 

treballant per assolir nous reptes i 

contribuir al benestar dels veïns i 

les veïnes de Llorenç.

A més a mes, entremig tindrem 

unes eleccions generals a les Corts, la 

qual cosa tornarà a posar davant nos-

tre la possibilitat de reivindicar-nos 

com a poble mitjançant l’obtenció de molts representants a Madrid per a 

defensar els nostres drets com a país. No cal oblidar que el passat 12 de 

febrer va començar al Tribunal Suprem d’Espanya el judici al Procés i que, 

d’alguna manera, ens estan jutjant a tots els catalans i catalanes per la nos-

tra forma de ser i de pensar. D’altra banda, vàrem estar presents a la mani-

festació realitzada el 16 de març a Madrid. Amb tot això vull dir que sempre 

hem estat al costat del nostre poble i hem donat suport institucional a 

les campanyes que s’han realitzat per a defensar la democràcia.

Hem treballat, no per 
aconseguir els objectius 
marcats sinó per 
millorar la qualitat de 
vida dels llorencencs i 
les llorencenques

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès
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El passat dia 4 de març es van iniciar les obres del nou ac-
cés a la plaça de la Vila. L’objectiu del projecte és reordenar 
el trànsit i adequar l’espai existent en aquesta entrada al 
municipi, que és molt utilitzada per a accedir al Sindicat, 
a la rambla Marinada i als carrers Pompeu Fabra i Francesc 
Macià des de la carretera TP-2125, que uneix el Vendrell i 
Sant Jaume dels Domenys.

Tal com es va exposar als veïns i les veïnes afectats en 
una reunió informativa, els treballs tindran una durada 
aproximada de tres mesos. Durant aquest temps, l’Ajunta-
ment té previst mantenir un contacte permanent amb els 
responsables de l’obra amb la intenció de minimitzar les 
molèsties i donar una resposta ràpida i adient a qualsevol 
incidència que es pugui detectar.

S’inicien les obres del 
nou accés a la plaça de 
la Vila
La construcció d’una rotonda 
pretén garantir la seguretat dels 
vehicles que diàriament utilitzen 
aquesta entrada al poble

Llorenç va commemorar el Dia Internacional de les Dones 
amb un seguit d’actes que pretenien reivindicar i donar 
a conèixer les desigualtats encara existents entre homes 
i dones. La Biblioteca Mestra Maria Rafecas va organitzar 
una petita exposició amb biografies de dones rellevants 
dins la nostra societat. Posteriorment, l’Helena Miró va ofe-
rir un taller a la Casa de Cultura sobre el coaching, un mè-
tode que té com a objectiu ajudar les persones a assolir les 
seves fites o desenvolupar habilitats específiques.

El dia 8 de març es va cloure amb un sopar al restaurant 
Can Kildo, al qual hi van asistir més de 100 persones. Du-
rant l’acte, es van visualitzar uns vídeos relacionats amb la 
història del Dia de les dones i es va repartir el Manifest Insti-
tucional 2019 perquè tothom el pogués llegir. Les persones 
assistents van rebre un punt de llibre amb el poema de la 
Rosa Fabregat escollit enguany per conmemorar el Dia de 
la poesia a Catalunya.

Posant en relleu el paper 
de la dona en la nostra 
societat
La celebració del 8 de març va 
incloure una exposició, un sopar i 
un taller de coaching

El projecte compta amb el consens dels equips tècnics 
de la Diputació de Tarragona, d’una empresa d’enginyeria 
externa i del mateix consistori. L’empresa adjudicatària de 
l’obra és REMPIC, de Santa Coloma de Queralt, i les obres 
es finançaran a través de les subvencions del PAM dels 
anys 2017 i 2018 de la Diputació de Tarragona.
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Alguns nois i noies de Llorenç assisteixen a les sessions 
del programa Start Noves Oportunitats que es desenvolu-
pen al municipi del Vendrell. Es tracta d’una iniciativa que 
ofereix orientació laboral i formativa als joves amb l’ob-
jectiu d’ajudar-los a reprendre els seus estudis o a buscar 
una sortida professional. 

Aquest projecte del Centre de Noves Oportunitats de 
Tarragona està subvencionat per la Generalitat de Cata-
lunya i el Fons Social Europeu i compta amb el suport de 
l’Oficina Jove del Baix Penedès i dels ajuntaments par-
ticipants. Les persones interessades a incorporar-se al 
programa només cal que s’adrecin al PIJ Llorenç (rambla 
Marinada, 27).

Joves llorencencs participen 
en el programa Start Noves 
Oportunitats

Quatre noves contractacions 
a través de programes de 
foment de l’ocupació
L’Ajuntament ha incorporat quatre persones mitjançant 
els recursos que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast 
de les administracions públiques per fomentar la creació 
d’ocupació. Els programes «Enfeina’t» i el de Treball i For-
mació, gestionats pel Consell Comarcal, han facilitat la 
incorporació d’una monitora per a donar suport a l’Espai 
Jove, així com d’un treballador per a la brigada municipal i 
un altre per a la Biblioteca.

D’altra banda, s’ha contractat una auxiliar administrativa 
per a la Biblioteca a través del programa de Garantia Juve-
nil, que gestiona directament l’Ajuntament de Llorenç.

El dia 29 de gener es va oferir una xerrada informativa so-
bre el sistema de recollida selectiva porta a porta, que va 
anar a càrrec d’en Jordi Baucells, biòleg i enginyer tècnic 
agrícola. Segons el ponent, la tipologia de Llorenç aconse-
lla la implantació d’aquest sistema per aprofitar els avan-
tatges que representa. Així mateix, va fer referència a la ne-
cessitat de comptar amb la figura de l’educador ambiental, 
principalment durant la posada en marxa del servei.

El canvi a aquest nou mètode de recollida, en cas que es 
fes efectiu, no hauria de suposar cap increment del cost 
del servei per als llorencencs i les llorencenques.

Obrint la possibilitat a 
implementar un servei de 
recollida porta a porta

La sala de plens va 
comptar amb una gran 

afluència de veïns 
i veïnes interessats 

en aquest sistema de 
recollida selectiva
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GESTIÓ ECONÒMICA
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

L’organització 
de la Nit Jove 
compta amb la 
participació del 
jovent
Es posa en marxa una nova edició 
d’un procés participatiu que ofereix 
als nois i les noies de Llorenç la pos-
sibilitat d’escollir com volen que si-
gui la Nit Jove que se celebrarà dins 
els actes de la Festa Major d’aquest 
2019. La intenció és convocar algu-
nes trobades amb el jovent del po-
ble i que siguin ells els qui delimitin 
quins grups volen que hi actuïn. Les 
sessions també han de servir per a es-
coltar les propostes de les noies i els 
nois i dinamitzar noves activitats.

Durant la segona fase del procés 
les xarxes socials jugaran un paper 
important, atès que seran els i les 
joves de Llorenç els qui hauran de 
votar les diferents propostes a través 
del WhatsApp 676199010 (cal estar 
inscrit en aquest compte). Des del 
consistori es convida tothom a fer-se 
seguidor de l’Espai Jove mitjançant 
el compte d’Instagram @espaijove, 
no només per poder participar en 
aquest procés participatiu, sinó tam-
bé per a poder accedir a la informació 
actualitzada de les activitats que l’es-
pai organitza de forma periòdica.

L’Espai Jove vol ser un punt de re-
ferència per als nois i les noies de 
Llorenç, en el qual puguin relacio-
nar-se, expressar les seves inquie-
tuds i passar un temps d’oci de 
qualitat. Una vintena de joves s’hi 
troben cada tarda i compten amb 
l’acompanyament d’una monitora 
de lleure i una educadora social 
que realitza tasques de prevenció i 
actuació en situacions de risc. Des 
d’aquest mes de març, l’Espai obre 
dilluns, dimarts, dijous i divendres 
de 16.30 a 19.30 hores. Els dime-
cres es fan tasques de carrer.

Un dels principals objectius de 
l’Espai Jove és promoure la parti-
cipació juvenil com a procés peda-
gògic per tal d’estimular l’autoor-
ganització i l’autonomia del jovent. 
La presència dels educadors a l’ins-
titut Coster de la Torre també ajuda 

a millorar la coordinació amb els 
diferents agents educatius.

D’altra banda, el jovent col·labo-
ra en la planificació i organització 
del calendari mensual d’activitats. 
Des que va entrar en funciona-
ment el servei, s’han fet xerrades, 
sessions de suport en la recerca de 
feina, cinefòrums, tallers de música 
o exposicions. Es preveu organit-
zar també una sessió dedicada a la 
poesia i un torneig de FIFA.

Moltes de les activitats 
que s’organitzen a 
l’Espai Jove compten 
amb la col·laboració 
desinteressada de 
persones voluntàries

L’Espai Jove: un punt de trobada
per al jovent de Llorenç

Una vintena de nois i noies es reuneix 
cada tarda i col·labora activament en 

l’organització d’activitats mensuals

La decoració de 
l’Espai Jove ha 
estat una de les 
activitats que 
han dut a terme 
les usuàries i 
els usuaris del 
servei
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GESTIÓ ECONÒMICA
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament de Llorenç finalitza la 
legislatura 2015-2019 amb una gestió 
econòmica i financera positiva que 
ha permès anar augmentant el Pres-
supost Municipal i reduir alhora l’en-
deutament. Al llarg d’aquests quatre 
anys s’han fet inversions per valor de 
2.600.000 € —el pressupost munici-
pal de tot un any— i, en canvi, s’aca-
barà el 2019 amb un rati d’endeuta-
ment del 26,07 %, un percentatge 
inferior al que hi havia en començar 
la legislatura i molt per sota del límit 
que marca la normativa. Només l’any 
2017 va pujar el deute públic per 
causa d’un préstec de 450.000 € que 
l’Ajuntament va demanar per dur a 
terme la instal·lació de la gespa arti-
ficial al camp de futbol. Aquest, però, 
va venir acompanyat d’un refinança-
ment d’altres deutes amb el qual es 
va aconseguir un acord favorable per 
a la corporació.

Finançament extern
Una gran part de les inversions que 
s’han realitzat en aquests quatre anys 
ha estat possible gràcies a subven-
cions d’administracions supramunici-
pals. Aquesta recerca de finançament 
extern ha permès disposar dels recur-
sos necessaris per a realitzar impor-
tants inversions, com el nou l’accés a 
la plaça de la Vila des de la carretera 
del Vendrell, i també per a millorar 
serveis i equipaments, atenent les ne-
cessitats reals de la ciutadania.

Quatre anys 
donant 
resposta a les 
necessitats 
de la 
ciutadania
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27,63 %
290 €/habitant

41,04 %
443 €/habitant

34,39 %
391 €/habitant

31,87 %
343 €/habitant

26,07 %
296 €/habitant

Evolució del deute públic

Amb la voluntat de garantir el 
dret d’accés a la informació, així 
com la de complir amb el deure 
de transparència i retre comptes 
sobre les actuacions que duu a 
terme l’Administració pública, du-
rant aquesta legislatura ha nascut 
un nou mitjà de comunicació mu-
nicipal: iLlorenç. Es tracta d’una 
publicació trimestral que arriba a 
totes les llars del poble.

D’altra banda, en la mateixa 
línia, s’ha actualitzat el web mu-
nicipal amb un nou disseny que 
s’adapta per a interactuar-hi a tra-
vés d’altres dispositius com mò-
bils i tauletes. Aquests canvis han 
vingut acompanyats d’altres me-
sures per a fomentar la implanta-
ció de l’administració electrònica.

Aposta per la 
transparència
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EQUIPAMENTS
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

El passat mes de setembre es va inaugurar el nou ajun-
tament de Llorenç del Penedès. L’edifici de la rambla 
Marinada suposa una millora en l’accessibilitat i l’aten-
ció que s’ofereix als veïns i les veïnes del poble. La nova 
casa consistorial disposa de 1.500 metres quadrats i 
compta amb serveis com l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania (OAC), l’arxiu municipal, el jutjat de pau i la bi-
blioteca municipal.

Un nou edifici per a atendre 
la ciutadania

Coincidint amb el seu 25è aniversari, la biblioteca ha 
millorat en instal·lacions, però també en serveis. L’adhe-
sió a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Cata-
lunya ofereix avantatges com el préstec interbiblioteca-
ri, la dotació anual de nova bibliografia i la possibilitat 
d’acollir exposicions, xerrades o espectacles de petit 
format. L’Ajuntament també hi organitza activitats de 
forma periòdica, com presentacions de llibres, sessions 
de contes o clubs de lectura.

Obertura de la biblioteca 
Mestra Maria Rafecas

Amb la voluntat de donar suport a les entitats espor-
tives, s’han dut a terme diverses actuacions com la 
instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol, la 
millora dels accessos a la zona esportiva o la remodela-
ció de la pista poliesportiva. A la piscina municipal s’ha 
construït una escala amb barana per a facilitar-hi l’en-
trada a persones amb mobilitat reduïda, s’han reparat i 
substituït els aparells de neteja i depuració de l’aigua i 
s’ha instal·lat una xarxa per a jugar-hi a vòlei.

Millorant les instal·lacions 
esportives 

A la llar d’infants El Nieró s’han dut a terme algunes mi-
llores per a garantir el benestar dels alumnes durant els 
mesos de més calor: s’hi han col·locat nous tendals que 
ofereixen un gran espai d’ombra i s’hi ha instal·lat aire 
condicionat a les aules. La feina del consistori i de la 
comunitat educativa també ha fet possible que la Ge-
neralitat assumís el cost d’un nou sistema de calefacció 
a l’escola Les Cometes.

Més benestar als centres 
educatius

Garantint uns equipaments de qualitat
La millora i el manteniment dels equipaments municipals 
han constituït una de les prioritats de l’actual equip de 
govern. Una de les principals actuacions del mandat ha 
estat la construcció del nou edifici de l’ajuntament, que 

ha esdevingut també la nova seu de la biblioteca munici-
pal. El trasllat ha permès alliberar espai a la Casa de Cul-
tura, que es posa a disposició de les entitats i col·lectius 
locals.
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EQUIPAMENTS
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

SERVEIS
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

Una part important dels recursos públics s’ha destinat a 
garantir la qualitat dels serveis que s’ofereixen a la ciuta-
dania. Des del consistori s’ha buscat finançament extern a 
través de la Diputació de Tarragona per a actuar a la xarxa 
de subministrament d’aigua, l’enllumenat i el clavegueram. 
El desplegament de la fibra òptica a tot el municipi i el fo-
ment de la recollida selectiva han estat també una prioritat 
per a l’actual equip de govern.

L’Ajuntament, 
compromès amb el medi 
ambient, prioritza la 
millora dels serveis  

Aquest primer trimestre s’han iniciat les obres del principal 
projecte de la legislatura: la construcció d’una rotonda que 
millorarà l’accés a la plaça de la Vila des de la carretera del 
Vendrell (TP-2125). Es preveu aprofitar l’actuació per a re-
novar la xarxa de serveis i dur a terme treballs de reparació 
en voreres i calçada.

Aquesta és una de les actuacions que s’han dut a terme 
per a millorar la mobilitat i la seguretat de vehicles i via-
nants. L’eliminació de barreres arquitectòniques i la ins-
tal·lació de nova senyalització viària en són altres exemples.

S’han fet uns baixadors a les voreres de la rambla 
Marinada per a facilitar-hi el pas a les persones amb mo-
bilitat reduïda.

Apropant el servei de bus a la gent gran. S’ha acon-
seguit ubicar una nova parada a l’avinguda dels Jocs Olím-
pics, molt a prop de la residència de la gent gran.

Més seguretat per a 
vehicles i vianants

Gestió telemàtica de la xarxa d’aigua potable. Més 
enllà de tenir un nou sistema de control dels cabals, s’han 
renovat els comptadors i s’han substituït els dispositius de 
cloració així com trams de canonada. També s’ha fet un es-
tudi per a detectar fuites i definir inversions futures.

Estalvi energètic en l’enllumenat públic. A la rambla 
Marinada i als carrers Jacint Verdaguer i Sant Jordi s’han 
substituït els fanals per uns altres amb tecnologia de LED, 
que suposen una reducció del consum energètic superior 

al 50 %. Prèviament s’havia fet una prova pilot als carrers 
Pompeu Fabra, Francesc Macià i a la plaça Immaculada.

Aquestes actuacions pretenen complir amb els compro-
misos d’eficàcia i sostenibilitat que estableix el Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible (PAES). En aquesta mateixa línia, 
també es duen a terme altres activitats com un cicle de 
conferències mediambientals que s’ha posat en marxa re-
centment i que ha inclòs una xerrada sobre recollida selec-
tiva i una altra sobre la qualitat de l’aigua.
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ATENCIÓ A LES PERSONES
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

Des del consistori s’han convocat subvencions anualment 
per a ajudar les famílies amb les despeses que suposa l’inici 
del curs escolar. Els ajuts estan destinats a finançar el mate-
rial escolar i els llibres de text.

D’altra banda, més d’un centenar d’infants participen en 
les activitats de lleure que s’organitzen a l’estiu per a nens i 
nenes a partir dels tres anys. L’objectiu dels casals és oferir 
als infants alternatives per a ocupar el seu temps lliure i per-
metre als pares la conciliació entre la vida laboral i familiar.

Suport a les famílies  

Una àmplia oferta lúdica i 
formativa

Al llarg de l’any, Llorenç ofereix un gran ventall d’activitats 
formatives i lúdiques a preus assequibles destinades espe-
cialment a la gent gran. És el cas dels tallers de memòria, 
per a aprendre a fer un correcte ús del mòbil i l’ordinador, 
de patchwork, d’altres destinats a afavorir la mobilitat, com 
els de gimnàstica o taitxí, o les classes d’història que im-
parteix l’historiador Marc Morales de forma voluntària. De 
manera puntual, també s’han ofert altres activitats al llarg 
de la legislatura com sessions de ball lineal o cursos inten-
sius d’anglès. 

Els llorencencs i les llorencenques de més edat tenen al seu 
abast un seguit de propostes que pretenen fomentar una 
«tercera edat» activa. A més de les sortides periòdiques 
que s’organitzen dins i fora del nostre territori, en aquesta 
legislatura s’han reactivat els «Parcs de Salut», que comp-
ten amb un servei de monitoratge i organitzen caminades 
mensuals per l’entorn del poble.

Amb la voluntat de retre un petit homenatge a les perso-
nes de més de 65 anys, al llarg de l’any també es fan actes 
com dinars i berenars populars i es convida veïns i veïnes a 
participar en la Trobada Comarcal de la Gent Gran.

Garantint el benestar i la 
salut de la gent gran  

Un ajuntament al servei de les persones
Més enllà de la millora d’equipaments i serveis bàsics, des 
de l’Ajuntament de Llorenç es treballa per a garantir una 
bona qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Aquesta fita 

passa per fomentar la creació d’ocupació, oferir ajuts a les 
famílies i prioritzar les polítiques destinades a col·lectius 
com el jovent i la gent gran. 
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Les polítiques de joventut han tingut un pes important 
a Llorenç en aquesta darrera legislatura, amb la voluntat 
d’acompanyar el jovent i afavorir-ne la integració social i 
laboral.

Entrada en funcionament de l’Espai Jove. Vol ser un 
punt de trobada per a nois i noies de 12 a 17 anys on pu-
guin gaudir del temps de lleure i trobar noves oportunitats.

Implantació de la figura de l’educador de carrer. Un 
educador social realitza un acompanyament socioeduca-
tiu, especialment a nois i noies en risc d’exclusió social.

Consolidació del Punt d’Informació Juvenil. En el 
marc del programa «Jove Baix Penedès», el PIJ ha ofert acti-
vitats com xerrades, cursos i accions de sensibilització. 

Participació activa en les decisions municipals. 
S’han convocat diverses sessions perquè els joves puguin 

Atenent les 
necessitats del jovent

Amb la voluntat d’afavorir la inserció laboral de les perso-
nes sense feina, l’Ajuntament de Llorenç s’acull anualment 
a les convocatòries d’altres administracions que permeten 
fer noves contractacions, reduir l’atur al municipi i aug-
mentar el personal del consistori, la qual cosa sempre aca-
ba redundant en benefici de la ciutadania.

Treball i Formació. Aquest programa ha permès la 
contractació de personal de més de 45 anys per a la brigada.

Garantia Juvenil. A través d’aquest programa s’han 
contractat quatre joves per a realitzar tasques de suport a 
la biblioteca i a les oficines municipals.

Llorenç ha comptat durant un any amb dos educadors 
ambientals, contractats pel Consell Comarcal, que han 
ajudat a fomentar una correcta separació dels residus.

Ha estat també durant aquesta legislatura que s’ha creat 
la xarxa d’ocupació del Baix Penedès i s’han ofert propostes 
formatives per a persones en atur, com un curs per a obte-
nir el carnet de carretoner.

Fomentant la 
creació d’ocupació

opinar sobre temes del seu interès, com l’organització de 
la Nit Jove. 

Orientació laboral i acadèmica. S’han posat en marxa 
projectes per a afavorir la seva inserció laboral i formativa, 
com el projecte «Skala», que ofereix pràctiques als alumnes 
de l’Institut Coster de la Torre, o el projecte «Start Noves 
Oportunitats», destinat a persones de 16 a 24 anys que no 
estiguin estudiant ni treballant.
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SUPORT A LES ENTITATS
TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

La riquesa del teixit associatiu 
de Llorenç ve acompanyada pel 
suport logístic i econòmic que 
des del consistori s’ofereix a les 
entitats locals per a desenvolu-
par els seus projectes. Entre elles 
hi ha El Centre i La Cumprativa, 
entitats centenàries que al 2018 
van ser reconegudes amb la 
Creu de Sant Jordi. Mai abans, en 
una mateixa edició, dues asso-
ciacions del mateix poble havien 
rebut aquest guardó de la Gene-
ralitat de Catalunya.

En l’àmbit esportiu, l’objec-
tiu ha estat sempre garantir la 
continuïtat d’entitats referents 
al poble i fomentar la pràctica 
esportiva, ampliant l’oferta exis-
tent amb activitats com el tai-txí, 
que complementa la gimnàstica, 
el pilates i el zumba.

D’altra banda, durant aquesta 
legislatura s’ha impulsat la Tau-
la de Cultura, una nova eina de 
participació ciutadana en la qual 
estan representades les entitats 
culturals i associacions. Aquest 
nou òrgan permet escoltar les 
propostes de la ciutadania així 
com organitzar activitats de for-
ma conjunta i evitar coincidèn-
cies en dates o espais.

Donant 
suport a 
les entitats 
culturals i 
esportives 

l Concerts a la fresca en diversos racons 
del municipi

l Celebració del Dia de la Poesia

l Oferint suport als escriptors localsl Llorenç, primer municipi del Baix 
Penedès a adherir-se al festival EVA

Un impuls a la cultura i les tradicions

En aquesta legislatura 
s’ha impulsat la 
creació de la Taula 
de Cultura, una nova 
eina de participació 
ciutadana  

l La Festa Major d’Estiu, molt 
participativa

l Per Sant Joan, la Festa Major Petita

l Gaudint de la tradició dels Tres Tombsl Activitats per a commemorar la Diada 
de Sant Jordi
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L’Ajuntament, a petició de l’Escola Les Cometes, ha posat 
en marxa un programa de voluntariat que pretén ajudar 
els nens i les nenes de famílies que tenen dificultats a l’ho-
ra d’expressar-se correctament en català. Actualment, la 
Rosalia Huguet i la Montserrat Martí ofereixen sessions 
setmanals a aquests alumnes de forma desinteressada. 
Les famílies han mostrat el seu agraïment per aquesta 
iniciativa que consideren necessària per a afavorir la inte-
gració social dels infants. Altres voluntaris han ofert el seu 
temps per si cal reforçar el programa.

Llorenç es prepara per a la celebració de la diada de Sant 
Jordi amb activitats destinades a un públic divers. El pro-
per 23 d’abril a la tarda, els infants podran gaudir dels ta-
llers que es faran a la biblioteca Mestra Maria Rafecas. Així 
mateix, l’Ajuntament oferirà als alumnes de Les Cometes 
un espectacle de contacontes que anirà a càrrec d’Elisa-
bet Ulibarri. Aquest es representarà a La Cumprativa i se’n 
faran tres sessions diferents tenint en compte l’edat dels 
infants.

D’altra banda, també s’oferiran propostes per a un pú-
blic adult. El dia de Sant Jordi es podrà assistir a la presen-
tació del llibre de poemes del llorencenc Carles Figueras.

Tallers, contes i llibres per 
a gaudir de la diada de Sant 
Jordi

Nou programa de voluntariat 
per a fomentar la llengua 
catalana

Aquest 2019, la Institució de les Lletres Catalanes ha escollit 
un poema de la lleidatana Rosa Fabregat i Armengol per a 
commemorar el Dia de la Poesia. L’escriptora està molt vin-
culada a Llorenç i és recordada de forma entranyable per ha-
ver obert la primera farmàcia del poble.

El passat 21 de març, la Biblioteca Municipal va celebrar 
aquesta data amb un seguit d’accions preparades a partir 
d’un poema de la Rosa Fabregat i destinades a un públic in-
fantil i juvenil. Així mateix, es va editar un audiovisual en el 
qual els alumnes del cicle superior de l’Escola Les Cometes 
van participar llegint el poema de l’escriptora lleidatana en 
català, castellà i anglès.

L’obra de Rosa Fabregat centra 
la celebració del Dia de la 
Poesia

La Biblioteca ha obsequiat 
les persones usuàries 
amb un punt de llibre que 
inclou un poema de la Rosa 
Fabregat
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

En els propers mesos haurem de donar confiança, 
una vegada més, a projectes que donin suport 
a les propostes que defensin la democràcia i els 
drets fonamentals, com pot ser la llibertat d’ex-
pressió i/o poder votar per decidir el nostre futur 
com a país. Com molt bé sabeu i coneixeu, ens tro-
barem al davant unes altres propostes totalment 
oposades, d’entrada, a defensar precisament això. 
En aquest panorama, el Partit Demòcrata Euro-
peu Català ha tornat a brindar a la resta de forces 
independentistes l’opció d’anar plegats als comi-
cis a les Corts, al Senat i a Europa, però la realitat 
ens ha tornat a donar l’esquena. Tot i així, el Partit 
Demòcrata concorrerà a les eleccions generals 
sota la marca que ja va guanyar el passat 21 de 

desembre del 2017, JUNTS per CATALUNYA. D’altra 
banda, al cap d’un mes just que coneguem la con-
fecció del nou Govern a l’Estat espanyol, es duran 
a terme unes eleccions municipals i europees, el 
diumenge 26 de maig, en què el Partit Demòcra-
ta tornarà a fer un exercici per a potenciar el seu 
lideratge en el món municipal. En aquests comicis 
ens presentarem com a JUNTS per LLORENÇ DEL 
PENEDÈS i volem revalidar la victòria aconseguida 
al 2015. Som una llista renovada i amb moltes ga-
nes de fer feina. Hem confeccionat un programa 
electoral realista i alhora ambiciós, no només pen-
sat per a la propera legislatura. Esperem comptar 
de nou amb la vostra confiança.
Grup Local del PDeCAT

Junts per Catalunya i Junts per Llorenç del Penedès: noves oportunitats

La marxista polonesa-jueva Rosa Luxemburg era 
una acèrrima defensora del dret a fer vaga. La fa-
mosa cita «Qui no es mou no sent les cadenes» 
era una clara referència a la necessitat de sortir 
al carrer per reclamar els drets de la classe tre-
balladora com a forma de lluita revolucionària. 
Afirmava que les vagues havien d’anar de baix 
cap a dalt, convocades pel poble i no per la clas-
se política. Passats els anys, el polític i sindicalis-
ta Marcelino Camacho deia des de la presó: «El 
dret a vaga s’aconsegueix fent vaga (…) és única-
ment l’acció de masses la que pot acabar impo-
sant-les». I ara, al vergonyós judici al Procés, Jordi 
Cuixart mostrava dignitat i valentia afirmant: «No 
renunciarem a l’exercici de drets fonamentals. El 

dret a vaga es guanya fent vaga i, a Catalunya, el 
dret a vot, votant».

Des del municipalisme ens toca treballar en 
aquesta direcció traslladant el màxim poder al 
poble. A Llorenç tenim una clara mancança en 
polítiques de participació ciutadana, però si no 
participem com ens guanyarem el dret a fer-ho? 
Des de DL creiem que els ciutadans han de poder 
decidir el poble que volen, i això no es limita a vo-
tar cada quatre anys o a fer xerrades explicant el 
que l’Ajuntament decideix. És imprescindible que 
comencem a crear espais on poder participar de 
forma directa en la construcció del futur col·lectiu.

Assemblea Permanent de Decideix Llorenç

Si volem participació ciutadana hem d’exercir-la

El passat 8 de març vàrem celebrar el Dia Inter-
nacional de la Dona. Arreu del país es va produir 
un gran seguiment de les mobilitzacions i actes 
organitzats en una jornada històrica.

Estem compromeses i compromesos amb el 
canvi social que impulsa el feminisme, que no és 
altre que el desig de poder viure en una societat 
veritablement igualitària en la qual no es doni cap 
tipus de discriminació per raó de sexe. Amb tot, i 
si bé s’han fet progressos notables, encara queda 
molta feina per fer.

En la desigualtat entre sexes es troba, entre 
d’altres, l’arrel de la violència de gènere, que a 
l’Estat espanyol ha acabat amb la vida de 984 do-
nes, 152 assassinades a Catalunya, des del 2003. 

A vegades, la fredor de les xifres ens impedeix 
veure el que se n’amaga darrere: vides segades, 
famílies trencades...

Per desgràcia, ara ens toca viure una època de 
retrocessos, en què molts pretenen qüestionar 
allò que a les societats ens ha costat tant enten-
dre. Ara, més que mai, tots tenim la responsabi-
litat de defensar els valors que encarna el femi-
nisme, sense complexos, sabent que tenim raó i 
que només hi haurà democràcia i llibertat si hi ha 
igualtat.

No ens aturem. És el temps de les dones. Cap 
pas enrere.

El temps de les dones. Cap pas enrere
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ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

27 DE DESEMBRE DEL 2018 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA   
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

Ratificació de l’acord de la comissió paritària per a regular la situació 
d’incapacitat temporal

Aprovació conveni amb El Centre per liquidació de deute

Aprovació conveni de col·laboració interadministratiu per a l’execució 
del programa de Treball i Formació, convocatòria 2018

Aprovació annex 2019 al conveni de col·laboració interadministrativa 
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Llorenç 
del Penedès en matèria de serveis socials

Aprovació modificació ordenança número 8 (taxa de cementiri local, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local)

Aprovació adjudicació obres del nou accés a la plaça de la Vila de 
Llorenç del Penedès

Aprovació pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica (xta.cat)

Aprovació definitiva de la relació concreta de les finques a expropiar 
amb caràcter d’urgència i els seus tràmits
(El senyor Jordi Camell no vota per ser familiar de la part a expropiar.)

Moció presentada pel PDeCAT de la presentada conjuntament per 
ACM i AMI a favor de l’absolució dels presos polítics

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

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

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

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

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

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

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

PDeCAT, PSC-CP, 
ERC

PDeCAT (5), 
DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA (2)

PDeCAT  (1)PSC-CP

Llorenç disposa d’un pla de desplegament de fibra òptica 
que ha executat l’empresa Adamo Telecom Iberia, SAU. Un 
dels principals condicionants per a la seva aprovació era 
que les instal·lacions havien de poder ser utilitzades en un 
futur per altres operadors, amb la voluntat que només es 
veiés un únic cable per les façanes dels edificis.

L’execució d’aquest primer pla ha finalitzat sense assolir 
el 100 % dels habitatges. És per això que des de l’Ajunta-
ment s’ha donat opció a altres empreses per tal que arribin 
a aquells racons del poble on encara no s’ha pogut desple-
gar el servei. Finalment, l’encarregada de fer-ho serà l’em-
presa XTA.CAT, que haurà de complir els mateixos criteris 
que l’anterior adjudicatària.

Nou pla de desplegament per a 
fer arribar la fibra òptica a tot 
el municipi



Tres Tombs


