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i Llorenç

Més recursos i serveis destinats
a joves i adolescents

En breu entrarà en funcionament l’Espai Jove, que estarà dinamitzat
per una educadora social  
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Dissabte 9 de 
febrer
De 18 a 20 h
SESSIÓ DE 
FORMACIÓ EN EL 
CANT POLIFÒNIC
Organitza: El Centre

21.30 h
CONCERT AMB EL 
GRUP TORNAVEUS
El grup Tornaveus 
ens endinsarà en les 
polifonies tradicionals 
pròpies de la 
Mediterrània i en la 
seva sonoritat més 
genuïna.
Lloc: Casa de Cultura
Organitza: El Centre

Divendres 22 
de febrer
20 h
CICLE DE XERRADES 
‘Les radiacions 
naturals i artificials, 
con afecten la nostra 
salut’, a càrrec de 
Mariano Bueno, 
expert en agricultura 
ecològica, geobiologia 
i bioconstrucció.
Organitza: La 
Cumprativa

De gener a 
abril
TEATRE JOVE
Activitat per a formar-
se en els diferents 
àmbits escènics. 
Inclou la preparació 
de l’obra El rei que 
no reia, de Josep M. 
Folch i Torres, que 
es representarà a la 
primavera.
Organitza: El Centre

De febrer a 
abril
12a EDICIÓ DEL 
SONAPROP
Música en viu a curta 
distància.
Lloc: Masia Heretat 
Sabartès
Organitza: El Centre

Divendres 8 de 
febrer
19.30 h
CICLE DE XERRADES 
Presentació del 
primer volum 
del ‘Llibre negre’, 
antologia de 
textos llibertaris 
d’alliberament 
nacional i voltants. 
A càrrec de Jordi 
Martí Font, profesor, 
periodista, escriptor i 
activista català.
Organitza: La 
Cumprativa

Divendres 8 de 
març
COMMEMORACIÓ 
DEL DIA 
INTERNACIONAL DE 
LES DONES
Sopar de germanor, 
exposició i xerrada

Dijous 21 de 
març
DIA DE LA POESIA
Organitza: Biblioteca 
Municipal

Dilluns 1 
d’abril
CLUB DE LECTURA
Llibre Panikkar per 
Panikkar, de Raimon 
Panikkar, amb motiu 
del centenari del seu 
naixement, que es va 
commemorar l’any 
2018.

CARNAVAL A LA 
CUMPRATIVA
Diumenge 3 de 
març
12 h
RUA PELS CARRERS 
DEL MUNICIPI
19 h
BALL DE MANTONS

Dilluns 4 de març
ANIMACIÓ 
INFANTIL
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El que ens queda per endavant

Acabem d’acomiadar les festes nadalenques, hem celebrat el Cap d’Any i 

hem rebut la visita dels Reis d’Orient. Tenim de nou les piles carregades 

amb la força d’aquestes dates intenses i plenes de vivències. Al cap i a 

la fi, som persones i sentim el batec humà que ens envolta. Ara bé, el temps 

és una màquina que no s’atura i ens torna a la vida quotidiana.

Iniciem, d’aquesta manera, el darrer període de la legislatura amb tota 

la il·lusió i l’energia que ens van portar fins aquí. Mirem l’horitzó amb el 

cap ben alt, sabent que hem treballat per assolir una millor qualitat de 

vida per als llorencencs i llorencen-

ques; a voltes, tot i la dificultat afegi-

da de la normativa legal vigent, que 

ha complicat la recerca de la solució 

més adient, però no hem defallit en 

l’intent. En aquest període que tenim 

per endavant es portarà a terme el 

nou accés a la plaça de la Vila, una 

obra de realització complexa. Amb 

aquesta, les grans obres previstes dins del programa electoral han quedat 

executades. Haurem de preveure les futures a mitjà o llarg termini.

Comptem amb la inestimable col·laboració de les entitats i asso-

ciacions que formen el preuat teixit cultural i esportiu del poble, amb 

la seva dedicació, experiència i treball, reconegut amb les dues Creus de 

Sant Jordi atorgades a El Centre i la Cumprativa, entre d’altres. Estem al 

seu costat i valorem molt la quantitat ingent de feina que realitzen. L’equip 

de govern vetllem, i ho continuarem fent, perquè es puguin dotar amb els 

recursos necessaris per a poder tirar endavant la seva activitat.

Decididament convençuts de l’esforç realitzat, mai serà suficient per a 

garantir un reconeixement de la feina feta, però sense escatimar dedicació 

i interès per a resoldre les inquietuds palpades i que ens han arribat a la 

nostra corporació. Seguirem amatents a qualsevol proposta i mantindrem 

els compromisos contrets amb els llorencencs i les llorencenques.

Iniciem el darrer 
període de la 
legislatura amb tota la 
il·lusió i l’energia que 
ens van portar fins 
aquí

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès
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Durant el passat mes de novembre, l’equipament munici-
pal es va convertir per primer cop en una «biblioteca DO» 
i va dinamitzar diferents activitats culturals amb l’objectiu 
de reforçar el vi com a tret distintiu del país. Aquest pro-
grama impulsat pel Servei de Biblioteques es desenvolu-
pa anualment de manera itinerant de gener a novembre 
i cada mes està dedicat a una DO diferent i a un grup de 
biblioteques que la representen.

Al nostre poble, el protagonisme li va arribar el passat 
mes de novembre, quan la biblioteca va organitzar un club 
de lectura, un taller, una xerrada i un espectacle infantil. 
Així mateix, va programar una interessant visita a les ins-
tal·lacions de l’Agrícola i a l’Espai d’Art Les Quintanes que 
va finalitzar amb un tast de vins.

Una biblioteca amb 
denominació d’origen

La tardor i el Nadal 
protagonitzen els últims 
tallers      
Els darrers tallers mensuals de la biblioteca han tingut 
dues temàtiques molt especials. Al novembre, la tardor va 
omplir l’equipament municipal amb un divertit taller en 
què 12 nens i nenes van crear el seu propi arbre amb fulles 
de veritat.

D’altra banda, al mes del desembre va ser el Nadal el que 
va aterrar amb força a la biblioteca. En aquesta ocasió, la 
dinàmica va consistir a fer un paisatge nevat sobre carto-
lines fosques. Els 18 infants participants van passar-hi una 
gran estona i, en acabar, van rebre un dolç obsequi.

Des del dimecres 9 de gener i fins al dilluns 28 de gener, 
la biblioteca municipal ha acollit una exposició sobre el 
destacat filòsof i teòleg Raimon Panikkar. Amb motiu del 
centenari del seu naixement, que es va complir aquest any 
passat, el Servei de Biblioteques ha dissenyat la mostra 
«Viure l’aventura intercultural» per commemorar la seva 
figura i la seva obra.

A més, al mes d’abril, hi ha previst organitzar un club 
de lectura al voltant del llibre Panikkar per Panikkar, una 
antologia de textos de l’autor i la darrera publicació sobre 
Raimon Panikkar.

Es dedica una exposició 
al filòsof Raimon 
Panikkar

Al mes d’abril, 
s’organitzarà un club 

de lectura sobre el 
llibre Panikkar per 

Panikkar
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que exercirà d’educadora de carrer. 
El seu objectiu és fer un acompanya-
ment socioeducatiu al jovent de Llo-
renç i donar suport a adolescents en 
situació de risc. La intenció és oferir 
una atenció individualitzada i en grup 
als nois i les noies i facilitar-los recur-
sos per a afavorir la seva integració so-
cial i laboral. La figura de l’educador/a 
de carrer sorgeix d’un projecte del 
Consell Comarcal finançat de forma 

L’Ajuntament ha decidit adequar una 
de les plantes de l’edifici que acollia 
l’antic ajuntament, ubicat a la plaça 
de la Vila, per a destinar-la al jovent. El 
nou Espai Jove pretén ser un punt de 
trobada on les i els joves puguin gau-
dir del seu temps lliure i trobar diver-
ses oportunitats i nous reptes. L’espai 
estarà dinamitzat per una educadora 
social que exercirà també d’educa-
dora de carrer. La intenció és organit-
zar-hi activitats diverses i fomentar 
que sigui el mateix jovent usuari qui 
proposi i gestioni aquelles iniciatives 
que siguin del seu interès.

Actualment s’està treballant en el 
condicionament de l’espai, tot i que 
aquest ja ha estat l’escenari d’algunes 
activitats realitzades amb nois i noies. 
A partir d’ara està previst dotar-lo de 
mobiliari i equipament suficient per a 
garantir que les i els joves se’l sentin 
seu i l’utilitzin en el seu temps de lleu-
re. Des de la Regidoria de Joventut es 
fa una crida a la ciutadania per a de-
manar a tothom que tingui material 
en desús que consideri adient per a 
l’Espai Jove que el cedeixi posant-se 
en contacte amb l’Ajuntament a tra-
vés del telèfon 977 677 106. 

El paper de l’educador/a                
de carrer
L’educadora social que dinamitzarà 
l’Espai Jove serà la mateixa persona 

Un dels objectius de 
l’Espai Jove és que siguin 
els mateixos usuaris els 
qui proposin activitats 
que siguin del seu 
interès 

Un nou espai per a atendre les 
necessitats del jovent

Es posa en marxa el servei d’educador/a de 
carrer per a afavorir la integració social i 

laboral dels nois i noies del municipi

L’educador/a de 
carrer ofereix un 
acompanyament 

socioeducatiu a 
adolescents en situació 

de risc

conjunta per la Generalitat de Cata-
lunya i els ajuntaments.
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A principis del passat novembre es 
van encetar els treballs de poda de 
l’arbrat municipal. Inicialment, es van 
començar a tractar les moreres i tot se-
guit, la resta d’arbrat. En total, es calcu-
la que fins a finals de gener 378 arbres 
seran podats mitjançant la tècnica de 
la brocada. Aquesta tècnica és la més 
prioritària i s’aplica a les moreres, pla-
taners i falsos pebrers. A continuació 
es realitza la poda d’hivern, especial 
per a til·lers, washingtònies i palmeres. 
Finalment es fa la de primavera, ideal 
per a xiprers, oliveres i alzines.

En marxa una nova 
campanya de poda

Es preveu tractar prop de 
400 arbres del municipi 
mitjançant la tècnica de 

la brocada

Es congelen l’IBI 
i altres tributs 
municipals
L’Ajuntament ha aprovat una modifica-
ció de les ordenances fiscals per a l’any 
2019. Aquesta inclou la congelació de 
l’IBI amb la intenció de no augmentar 
la pressió fiscal sobre la ciutadania. El 
valor de l’impost a Llorenç està molt 
per sota d’altres poblacions properes 
com Sant Jaume dels Domenys i la 
Bisbal, un 19 i 21 % respectivament, i 
és un 8,5 % superior al de Banyeres del 
Penedès. Tots ells, però, són municipis 
que obtenen més ingressos gràcies a 
l’impost especial que paguen les auto-
pistes i a la seva activitat empresarial. 
D’altra banda, s’ha alleugerit la càrrega 
tributària a les entitats i s’han actualit-
zat els preus públics.

Per tal de millorar la xarxa d’abasta-
ment d’aigua potable, s’ha decidit 
realitzar un estudi per a revisar vàl-
vules, comptadors, hidrants, boques 
de reg i ventoses i fer informes de la 
xarxa a la urbanització del Priorat i a 
la resta del nucli urbà. Aquesta va-
loració ha de servir per a definir les 
properes inversions destinades a 
optimitzar aquest recurs tan preuat. 
El cost mensual de 12 m3 d’aigua no 
ha variat a Llorenç en els dos darrers 
anys i es situa molt per sota d’altres 
municipis de la comarca.

Es realitza un estudi 
per a millorar el 

control dels cabals
Els treballs han de servir 

per a detectar fuites i 
definir les inversions que 

cal realitzar en la xarxa 
d’aigua

El consistori ha actualitzat els 
preus públics de les activitats 

culturals, de lleure, esportives 
formatives i lúdiques
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L’Ajuntament de Llorenç ha aprovat 
el Pressupost Municipal per a l’any 
2019. Aquest es redueix un 11,59 % 
respecte de l’anterior exercici i se si-
tua en els 2.631.268 €. La principal 
davallada dels ingressos ve donada 
per les transferències de capital, atès 
que al 2018 es va rebre la subvenció 
del Pla d’Acció Municipal (PAM) de 
la Diputació de Tarragona. També 
s’ha previst una baixada de recursos 
provinent de l’impost sobre construc-
cions, instal•lacions i obres i de la ven-
da de béns patrimonials.

Menys inversió, més serveis
Pel que fa a les despeses, l’Ajunta-
ment ha decidit augmentar un 3,5 % 
el capítol de béns corrents amb la in-
tenció de garantir la qualitat de vida 
de la ciutadania i millorar els serveis 
i equipaments que s’ofereixen als 
veïns i les veïnes del municipi. Alhora, 
s’han reduït les despeses financeres. 
La partida que més es redueix —un 
88,33 %— és la destinada a les inver-
sions, per causa que el cost del prin-
cipal projecte que s’està desenvolu-
pant actualment, l’accés a la plaça de 
la Vila, es va comptabilitzar en l’exer-
cici 2018. Els 50.500 € per a inversions 
es centraran a dur a terme actuacions 
de millora en la xarxa municipal de 

subministrament d’aigua i en l’enllu-
menat públic.

Estabilitat pressupostària
El Pressupost per a l’any 2019 s’ha 
aprovat sense dèficit i compleix les 
regles de la Llei 2/2012, del 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i estabi-
litat financera (LOEPSF). Així mateix, 
el rati d’endeutament previst a finals 
de l’exercici 2019 serà d’un 26,07 %, 
molt per sota del límit que marca la 
normativa.

D’altra banda, tot i tenir un roma-
nent de tresoreria positiu —d’apro-
ximadament 1,5 milions d’euros—, 
l’Ajuntament ha decidit posposar no-
ves inversions per poder complir les 
exigències d’un pla economicofinan-
cer que es va aprovar per a l’exercici 
2018 i que seguirà aquest 2019.

S’augmenta un 3,5 % el 
capítol de béns corrents 
amb la intenció de 
garantir la qualitat dels 
serveis i equipaments 
que s’ofereixen a la 
ciutadania

El Pressupost de l’any 2019 
prioritza la millora dels serveis 

municipals
Els comptes preveuen una davallada de les 

inversions, que se centraran en la xarxa 
d’aigua i en l’enllumenat públic

Impostos directes (plusvàlua, 
IBI, IAE, vehicles)
1.068.000 €

Impostos indirectes
17.000 €

Taxes, preus públics i altres
794.885 €

Transferències corrents 
(aportacions d’altres 
administracions i empreses)
703.783 €

Ingressos patrimonials 
(cànons lloguers i concessions)
9.823 €

Transferències de capital 
(subvencions)
37.777 €

Total: 2.631.268 € 

D’on provenen els ingressos?

Despeses de personal
917.260 €

Despeses en béns corrents i serveis
1.427.533 €

Despeses financeres
9.750 €

Transferències corrents
116.100 €

Inversions reals
50.500 €

Passius financers
110.125 €

Total: 2.631.268 € 

Distribució de la despesa
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El passat 15 de desembre, la gent gran de Llorenç va ce-
lebrar l’arribada de les Festes. Seguint la tradició, l’Ajun-
tament de Llorenç del Penedès va organitzar un dinar de 
Nadal per als avis i les àvies del municipi. Enguany, més de 
130 persones grans es van sumar a la popular trobada, que 
es va fer al restaurant Can Kildo. L’àpat va consistir en un 
fantàstic menú amb productes de proximitat i propostes 
gastronòmiques especialment dissenyades per a aquestes 
dates.

Durant el dinar, les àvies i els avis van brindar pel nou 
any, van compartir anècdotes i van participar en el sorteig 
d’un àpat per a dues persones, que es va emportar la Pilar 
Monleón.

La gent gran gaudeix 
del tradicional dinar de 
Nadal
Més de 130 avis i àvies del 
municipi es van reunir per 
celebrar l’arribada de les festes 
nadalenques 

Llorenç organitza de forma periòdica sortides i excursions 
destinades a la gent gran del municipi amb l’objectiu de 
fomentar una vellesa activa i oferir alternatives de lleure 
als veïns i veïnes de més edat. El passat 12 de desembre 
un centenar de persones, distribuïdes en dos autobusos, 

van participar en una ex-
cursió a Montserrat, on 
van poder passejar i visitar 
el monestir.

Amb l’arribada de les 
festes de Nadal es va pro-
posar als llorencencs i les 
llorencenques la possi-
bilitat de celebrar el Cap 
d’Any al complex turístic 

Marina d’Or, situat al municipi d’Oropesa del Mar, a Cas-
telló. Un total de 16 persones van donar la benvinguda al 
nou any al costat del mar acompanyats de veïns i veïnes 
d’altres municipis de la comarca.

Fomentant una vellesa 
activa amb sortides arreu 
del territori
Al desembre avis i àvies de Llorenç 
van visitar Montserrat i Oropesa del 
Mar

Un centenar de 
persones van 
participar en 
una excursió a 
Montserrat durant 
la qual van visitar 
el monestir
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Llorenç se suma a la darrera edició
de La Marató de TV3

Una xerrada, un concert, un ball amb orquestra i un bingo van ser algunes 
de les activitats programades en suport de la iniciativa catalana

Durant els darrers mesos, Llorenç del Penedès ha col·labo-
rat molt activament amb la popular iniciativa solidària de 
La Marató de TV3, que enguany va escollir la lluita contra 
el càncer com a eix central de la seva campanya. Avui dia, 
a Catalunya, aquesta malaltia és la primera causa de mort 
entre els homes i la segona entre les dones, tot i que, grà-
cies a la investigació, la supervivència ha augmentat en els 
últims deu anys.

Amb l’objectiu de participar en el popular projecte so-
lidari, la primera proposta llorencenca es va organitzar el 
passat dijous 29 de novembre, quan la biblioteca va acollir 
una interessant xerrada informativa sobre la malaltia: la Ce-

cília Basseda va oferir-n’hi una explicació completa i acura-
da i va resoldre preguntes i dubtes entorn de la prevenció i 
els possibles tractaments.

De la mateixa manera, les entitats i les agrupacions del 
municipi van organitzar diferents activitats. El diumenge 16 
de desembre, la Coral Infantil Rossinyols i la Coral Harmo-
nia van recaptar més de 800 euros durant el seu tradicional 
Concert de Nadal. També, El Centre va destinar-hi part de la 
recaptació de la primera edició del Quinto de Nadal, que es 
va celebrar el diumenge 23 de desembre, i La Cumprativa 
va aconseguir prop de 300 euros per a la iniciativa catalana 
organitzant un ball amb orquestra.

Per tal de promoure la conscienciació i divulgació al voltant 
de la sida, el Punt d’Informació Jove de Llorenç del Penedès 
va dissenyar un expositor especial. Al llarg de la setmana 
de l’1 de desembre, es va difondre en aquest equipament 
municipal tota classe d’informació relacionada amb aques-
ta malaltia, així com material preventiu entre les persones 
usuàries. A més d’aquesta acció puntual, el PIJ del municipi 
disposa de gran diversitat de prospectes relacionats amb 
l’àmbit de la salut juvenil i convida el jovent del poble a 
apropar-se a l’espai i consultar tot el material disponible.

Un expositor especial amb 
motiu del Dia Mundial 
de la Sida

La biblioteca va acollir una 
xerrada informativa sobre 
la malaltia que va anar a 
càrrec de Cecília Basseda



iLlorenç GENER 201910

Somriures i il·lusions 
omplen els carrers de Llorenç 
durant el Nadal
Com cada any, les festes nadalenques han portat una ofer-
ta lúdica i cultural molt completa al municipi. Des de mitjan 
mes de desembre, els veïns i les veïnes van poder gaudir 
de diferents propostes com festivals esportius, concerts de 
cant coral, celebracions a les escoles, cantades de nadales, 
espectacles de teatre i tallers infantils.

De la mateixa manera, l’Ajuntament va organitzar un 
concert d’Any Nou i un joc d’escapisme. Pel que fa al primer, 
el passat dimecres 2 de gener, el poble va delectar-se amb 
el fantàstic concert que van interpretar tres músics locals 
—en Francesc Minguella al violoncel, en Jordi Rafecas al 
piano i en Gerard Romero al clarinet— que van oferir un re-
pertori amè i atractiu amb peces d’autors clàssics com Bach 
o Beethoven i cançons més recents com la peça Bohemian 
Rhapsody de Queen. Així mateix, el concert va finalitzar 
amb unes nadales.

D’altra banda, el dijous 3 de gener, la biblioteca va acollir 
la segona proposta municipal: un joc d’escapisme per als 
més menuts del poble. Els nens i les nenes van participar-hi 
dividits en dos grups en funció de les seves edats: els/les 
més petits/es, entre els 6 i els 8 anys, van treballar conjun-
tament per encendre el robot dels desitjos, mentre que els 
i les més grans, de 9 a 11 anys, van col·laborar per trobar un 
misteriós llibre abandonat.

Finalment, i seguint la tradició, Llorenç del Penedès va 
rebre la visita de Ses Majestats d’Orient la nit del dissabte 5 
de gener. La cavalcada reial va recórrer els principals carrers 
del poble i va repartir regals i il·lusió entre la ciutadania.
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Somriures i il·lusions 
omplen els carrers de Llorenç 
durant el Nadal

L’Escola Les Cometes 
organitza una fira solidària
El passat dia 16 de desembre, l’Escola d’Educació 
Infantil i Primària Les Cometes va organitzar la tradi-
cional Fira de Nadal. Durant la jornada es van recollir 
aproximadament uns 1.000 euros que es destinaran 
al fons social del centre. Aquest es va crear amb la 
voluntat de donar suport a les famílies amb pocs re-
cursos econòmics i garantir que puguin fer front a les 
despeses que suposa el curs, com l’adquisició de lli-
bres, el pagament de sortides i colònies o el material 
escolar.
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Cada quatre anys se celebren els Special Olympics, una 
competició que compta amb delegacions de diverses parts 
del món. El Club Esportiu Garbí va participar el passat mes 
d’octubre en la darrera edició, que es va celebrar a la Seu 
d’Urgell i a Andorra, i hi aconseguí diverses medalles d’or i 

de plata.
Ja fa vint anys que un 

grup de famílies usuàries 
del Centre Garbí, amb el 
suport dels educadors i les 
educadores, van decidir 
crear un club esportiu que 
es va donar d’alta a la Fe-
deració Catalana d’Esports 
per a Disminuïts Psíquics 

(ACELL). El Club té programades sis sortides anuals per a 
participar en els Jocs de Catalunya i en els Jocs Territorials, 
en els quals competeix en les modalitats de petanca, nata-
ció i atletisme.

El Club Esportiu Garbí 
triomfa als Special 
Olympics
La competició es va disputar al mes 
d’octubre a la Seu d’Urgell i Andorra

Els i les esportistes 
del club participen en 
els Jocs de Catalunya 
i en els Territorials 
en les modalitats de 
petanca, natació i 
atletisme

L’Ajuntament de Llorenç va convocar la tercera edició del 
concurs fotogràfic «El Nadal a Llorenç del Penedès» amb la 
voluntat que els veïns i veïnes del municipi poguessin viure 
les Festes també a través de les xarxes socials. En el cer-
tamen podia participar qualsevol persona a partir dels 14 
anys; només calia fer una fotografia i pujar-la a Instagram 
amb el hashtag «#nadal2018llorenç». Hi havia temps per 
a fer-ho fins al dia 7 de gener.

Els llorencencs Hermini Mapel i Lourdes Catà han estat 
els guanyadors del concurs fotogràfic aconseguint el pri-
mer i segon premis, respectivament.

El Nadal a Llorenç del 
Penedès vist a través 
de les xarxes socials
Hermini Mapel i Lourdes Catà 
han estat els guanyadors del 
concurs fotogràfic d’Instagram, 
que ha celebrat la seva tercera 
edició

1er PREMI

2n PREMI
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Una trentena de persones 
participen en una caminada per 

l’entorn de Llorenç
La sortida va incloure una visita a la torre 

de guàrdia medieval de Banyeres del 
Penedès i al Museu Cañas

Fomentant 
l’excursionisme 
amb una anada a 
peu a Montserrat

Ja fa 24 anys que l’Associació Excur-
sionista Montmell, des de la seva 
secció de caminadors Espardenyes 
de Vetes, organitza una anada a peu 
a Montserrat. El passat 23 de novem-
bre, prop de 30 caminadors i camina-
dores van sortir a les vuit del vespre 
de la casa municipal de Cultura i es 
van desplaçar a peu fins a Sant Quin-
tí de Mediona, on se’ls van afegir uns 
quants caminadors més. Altres perso-
nes, que van preferir fer un recorregut 
més curt, van anar en autocar fins a 
Collbató i allà es van unir a la resta.

Sortida nadalenca
Una altra sortida tradicional de l’As-
sociació Excursionista Montmell és 
la que es fa per a portar el pessebre. 
Enguany es va celebrar el dia 16 de 
desembre i va comptar amb la parti-
cipació d’un bon grup d’excursionis-
tes que van anar fins al Montsant a 
conèixer racons emblemàtics i la va-
riada vegetació, les cingleres i graus, 
barrancs i passos sorprenents que 
ofereix aquest massís.

Ja fa uns anys que l’Ajuntament 
col·labora amb l’Associació Excur-
sionista Montmell en l’organitza-
ció d’una caminada i una peda-
lada pels voltants de Llorenç. Les 
dues propostes pretenen donar a 
conèixer camins poc coneguts així 

com ermites, infraestructures anti-
gues i maneres de viure d’anys en-
rere, per a conèixer com s’ho feia 

Durant el recorregut, 
membres del grup 
excursionista 
ofereixen informació 
sobre temes 
relacionats amb 
l’entorn i la seva 
evolució

El recorregut va 
permetre a les 

persones participants 
gaudir d’un paisatge 

de vinya, bosquina i el 
torrent del Lluc

la gent per a aprofitar els recursos 
naturals. 

En aquesta ocasió, la pedalada 
es va haver de suspendre a causa 
de la pluja. La caminada, en canvi, 
es va celebrar el dia 2 de desembre 
i van participar-hi unes 30 perso-
nes que van gaudir d’un paisatge 
de vinya, bosquina i el torrent del 
Lluc.

El passeig va permetre compro-
var com l’autopista AP7, gran via 
de comunicació, talla el pas dels 
antics camins i incomunica Llorenç 
amb les poblacions properes, mo-
tiu pel qual cal utilitzar els ponts 
per a moure’ns per la comarca. 
La sortida va acabar amb un pi-
ca-pica que es va oferir a la torre 
de guàrdia medieval de Banyeres 
del Penedès. Prèviament es va fer 
una petita visita al Museu Cañas 
d’aquesta localitat.
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PDeCAT
LLORENÇ DEL 
PENEDÈS 

    @pdemocratacat
    /pdemocratacat
partitdemocrata.cat/noticies

LA VEU DELS PARTITS AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈSAjuntament de
Llorenç del Penedès

DECIDEIX LLORENÇ

    @DecideixLlorenc
    /decideixllorenc 
decideixllorenc.wordpress.com

PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA

    /pscllorenc
pscllorencdelpenedes.wordpress.com
pscllorenc@gmail.com

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA

    /ercllorenc
ercllorenc.wordpress.com

Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

Fou tot just abans de les festes nadalenques quan 
va succeir la pèrdua d’una persona que ha estat 
un referent al poble, a la comarca, en el món de la 
cultura i, en definitiva, per al nostre país. Va estar 
vinculat a Convergència i Unió, Convergència De-
mocràtica de Catalunya i al Partit Demòcrata Eu-
ropeu Català. Un home compromès amb les se-
ves idees i conviccions, però sobretot, una bona 
persona.

La seva forma de ser ha marcat tota una tra-
jectòria molt notòria i, tal com es va poder palpar 
en el seu funeral, molt estimada en els àmbits en 
què va col•laborar. El reconeixement tant des de 
les institucions com des de la ciutadania va fer pe-
tita l’església de Llorenç.

Han passat uns quants dies i sembla que en 
faci més; el temps no deixa de comptar i, a voltes, 
és necessari parar i reflexionar sobre tot plegat. 
Costarà d’omplir el buit deixat, però segur que ell 
voldria que no defallim en allò que creiem.

El grup local del partit ha quedat orfe, i això ens 
obligarà a treballar encara més, perquè aquesta 
absència no minvi l’esperit conciliador, entenedor 
i suggeridor d’en Josep. Són moltes les persones 
que s’han adreçat a nosaltres per comentar expe-
riències i trobades amb ell en assemblees i jor-
nades i que ens han expressat el seu més sentit 
condol.

Allà on estiguis, Josep, et recordarem sempre!!!
Grup Local del PDeCAT 

Josep Rafecas, et recordarem sempre

Un Nadal feminista seria que les noies no passes-
sin mai por les nits de vigília i que els nois tor-
nessin sempre a casa sense haver agredit ningú. 
Un Nadal feminista seria no regalar joguines se-
xistes, reproductores de cànons de bellesa i rols 
de gènere que desemboquen, en el futur, en les 
violències. Un Nadal feminista seria l’evolució 
dels Reis Mags cap a una perspectiva netament 
igualitària, educativa i inclusiva. Si feminisme vol 
dir posar la vida al centre, un Nadal com aquest 
també seria reduir el consum insostenible i mate-
rialitzar la tradició en allò immaterial. Que «pau» 
o «justícia» fossin accions polítiques reals i no 
només paraules. Seria que l’Administració assu-
mís les joguines solidàries, dignificant el dret dels 

infants a jugar, reconegut aquí i mundialment, 
allunyant de la pura beneficència els nens i les 
mares que viuen en condicions més precàries. Un 
Nadal feminista seria seure a taula amb llibertat: 
sense haver-nos d’aixecar a servir per ser dones 
ni ser jutjades per l’aspecte físic o la sexualitat. Un 
Nadal feminista seria reconèixer que és la dona 
qui crea i és la dona qui mou el món. Un Nadal 
feminista seria desitjar un municipi amb més 
voluntat comunicativa. Perquè feminisme vol dir 
que tots som persones i que hem de cuidar, des 
de l’arrel, la vida col·lectiva i l’entorn.

L’Assemblea Permanent de Decideix Llorenç us 
desitja tot l’any: bones vides!
Assemblea Permanent de Decideix Llorenç

Com seria un Nadal feminista? 

Nosaltres, els socialistes, sempre hem treballat 
per la consecució d’una societat democràtica i 
igualitària i per la justícia social com a base del 
progrés compartit.

Al llarg d’aquests anys hem aconseguit prospe-
rar com a societat, avançar en drets socials i lli-
bertats i aprofundir en el camí democràtic que va 
emprendre el nostre país.

No obstant això, vivim l’auge de moviments po-
pulistes i el creixement del nacionalisme i l’extre-
ma dreta al conjunt d’Europa. Ara, també a casa 
nostra. Uns moviments que imposen una retòri-
ca de l’enfrontament; que neixen, viuen i creixen 
amb el conflicte, i que s’alimenten de les desigual-
tats socials. Ho hem vist a Catalunya i, ara també, 

amb els resultats de les eleccions a Andalusia.
Aquests moviments representen una amenaça 

real al que ha estat la nostra lluita per la conse-
cució d’una societat més justa, lliure, igualitària, 
feminista, fraternal i plural, així com dels valors 
de l’europeisme. Aquests valors avui es veuen 
amenaçats i, com a demòcrates, estem disposats 
a fer-hi front.

Cohesió social i convivència són dos béns pre-
uats que cal preservar per damunt de tot. Alhora, 
estem convençuts que és només des del respecte 
a totes les idees, a la llei i a les institucions que 
serem capaços de traçar un futur millor.

Per la defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia
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ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

16 D’OCTUBRE DEL 2018 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

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, PSC-CP

DL-CUP-PA

ERCDL-CUP-PA

27 DE NOVEMBRE DEL 2018 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

Aprovació annex 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, amb l’objecte d’incorporar el servei d’acompanyament socioeducatiu 
per a adolescents en situació de risc

Aprovació rectificació de l’acord del ple del dia 27.06.2018 de nomenament dels 
membres de la comissió de delimitació municipal amb altres municipis limítrofs

Ratificació acta delimitació terme municipal amb la Bisbal del Penedès

Aprovació modificació de crèdit 4/2018

Aprovació del Pressupost, bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de 
treball per a l’exercici 2019

Aprovació modificació ordenança mercat

Aprovació modificació ordenances exercici 2019

Aprovació ordenança número 23 (horaris comercials)

Aprovació autorització connexió xarxes de clavegueram i pluvials al nou edifici de 
l’entitat El Centre al c. Ponent

Aprovació proposta d’alcaldia acceptació cessió terreny nou vending Penedès i 
compromís d’urbanització

Aprovació proposta pròrroga contracte escombraries i neteja viària

Aprovació proposta de modificació acord designació festes locals 2019

Aprovació modificació reglament ajuts socials del personal

Aprovació proposta donació piano

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(DL/CUP/PA) de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola i 
per la creació d’un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb perspectiva 
feminista

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(DL/CUP/PA) en defensa de la llibertat d’expressió i artística i per la llibertat de Pablo 
Hasél i Valtònyc

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(DL/CUP/PA) referent a donar suport als Comitès de Defensa de la República

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(DL/CUP/PA) de rebuig a la violència i la impunitat policial

Moció que presenta el Partit Socialista de Catalunya (PSC) a favor del diàleg polític 
dins el marc legal de l’Estatut i la Constitució

Moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de millora de les 
interconnexions ferroviàries del Baix Penedès

Moció que presenta el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) amb motiu del 
primer aniversari de l’1 d’Octubre

Aprovació proposta modificació de crèdits 3/2018 i proposta modificació bases 
d’execució del Pressupost de l’exercici 2018

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

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

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

DL-CUP-PA, PSC-CP, 
ERC

DL-CUP-PA, PSC-CP, 
ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

PSC-CP

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

PDeCAT, DL-CUP-PA, 
ERC

PDeCAT, PSC-CP

PDeCAT

PDeCAT

PDeCAT

PDeCAT, PSC-CP

PDeCAT (3), 

PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC 

DL-CUP-PA

PSC-CP

PDeCAT (2), 
DL-CUP-PA, ERC

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

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

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

27 DE NOVEMBRE DEL 2018 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA URGENT 
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

Aprovació votació d’urgència

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 5.11.2018 d’aprovació del full 
d’apreuament per la fixació del preu just de l’expedient d’expropiació de les finques 
del Sr. Pere Camell Jané i de les Sres. Maria i Montserrat Camell Ràfols



Cavalcada 
de Reis


