
S’inicia un nou mandat amb Jordi Marlés
a l’Alcaldia

L’acord de govern entre Junts i el PSC donarà estabilitat al govern municipal
durant els propers quatre anys
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EMERGÈNCIES   112

AJUNTAMENT 
Ajuntament   977677106 
Casa de Cultura   977678690
Biblioteca   977678690
Punt d’Informació Juvenil  977678690
Jutjat de Pau   977677106

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

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

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 061 
CAP Llorenç del Penedès  977677514 
CAP L’Arboç   977671588 
Hospital Comarcal  977257900 
Sanitat Respon   902111444

Homenatge a la gent gran amb el 
tradicional berenar de germanor7 
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Els clubs i entitats locals celebren la 
cloenda de la temporada esportiva13

La Coral Infantil Rossinyols celebra el 
50è aniversari de la seva fundació11

Un centenar de nens i nenes gaudeixen 
dels casals durant l’estiu8 
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Divendres 9 
d’agost
19 h: CERCAVILA 

22.30 h: CORREFOC
Seguidament, 
sindriada popular i 
ball amb l’orquestra 
Mitjanit i 7 de Rock

Dissabte 10 
d’agost
SARDANES, CONCERT 
DE FESTA MAJOR I 
BALL DE NIT
Amb La Principal de la 
Bisbal 

Diumenge 11 
d’agost
13 h: DIADA 
CASTELLERA
Amb els Nens del 
Vendrell, la Colla Jove 
dels Xiquets de Valls i 
la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona

19: ESPECTACLE 
INFANTIL LA 
CAPUTXETA 2.0

24: NIT JOVE
Amb l’orquestra 
Mitjanit i La Traca

Dimarts 10 de 
setembre
21 h
Lloc: Jardins d’Oriol 
Martorell 
SARDINADA POPULAR 
AMB MÚSICA

Diumenge 28 de 
juliol
De 12 a 13 h: FESTA DE 
L’ESCUMA

14 h: CARRERES DE 
NATACIÓ
Inscripcions a 
les Moreres o 
priorat2005info@gmail.
com

18 h: PARTIT DE 
FUTBOL solters/es 
contra casats/des

19 h: BOTIFARRADA 
Preu: 7 € (Venda de 
tiquets al recinte de les 
Moreres)

20 h: ESPECTACLE DE 
MÀGIA a càrrec del 
Mag Nani
Seguidament, FI DE 
FESTA AMB FOCS 
ARTIFICIALS

Dissabte 3 
d’agost
RECAPTA DE LA FESTA 
MAJOR

De dijous 8 al 
dilluns 12
d’agost
FESTA MAJOR DE 
LLORENÇ DEL PENEDÈS

Dijous 8 d’agost
19 h
INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ «50 ANYS 
DE PATULEIA I CORAL 
INFANTIL»
Seguidament, pregó i 
sopar popular

Divendres 26, 
dissabte 27 i 
diumenge 28 de 
juliol
FESTA MAJOR DEL 
PRIORAT DE BANYERES

Divendres 26 de 
juliol
21.30 h: BARBACOA 
AMERICANA
Preu: 10 € (Venda de 
tiquets al recinte de les 
Moreres)

23-2 h: MÚSICA amb 
DJ Escarza

Dissabte 27 de 
juliol
D’11 a 14 h: INFLABLES 
I TORO MECÀNIC A 
LES PISCINES

13 h: PREGÓ DE FESTA 
MAJOR

13.30 h: VERMUT 
POPULAR

17 h: BALLS DE 
BASTONS

18 h: XOCOLATADA

18.30 h: ESPECTACLE 
INFANTIL Kuki i Kuka 
van de festa

21 h: SOPAR DE 
GERMANOR (menú i 
preu per determinar)

23 h: BALL amb 
l’Orquestra Slogan
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Jordi Marlès Ribas
Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Alcalde president
Àrea d’Hisenda, d’Urbanisme 
i Benestar Social
alcaldia@llorenc.cat
urbanisme@llorenc.cat

Ignasi Saura Jané 
Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
1r tinent d’alcalde
Àrea de Personal i 
Desenvolupament Econòmic
personal@llorenc.cat
ocupacio@llorenc.cat

Juan Gabriel Callejón Hita 
PSC
2n tinent d’alcalde
Àrea d’Esports i Ensenyament
esports@llorenc.cat
educacio@llorenc.cat

Susanna Picó Muñoz 
Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent
3a tinenta d’alcalde
Àrea de Medi Ambient 
i Turisme
mediambient@llorenc.cat 

Eva Rafecas Romeu 
Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent
Regidora
Àrea de Cultura i Festes
cultura@llorenc.cat 

Ramon Mestre Vall 
Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent
Regidor
Àrea de Serveis i Governació
serveis@llorenc.cat 

Xavier Pova Morales 
PSC
Regidor 
Àrea de Joventut i Igualtat
joventut@llorenc.cat 

Irene Sardà Ventosa
DL-CUP-PA
Regidora
dl@llorenc.cat

Martí Palau Ràfols
DL-CUP-PA
Regidor
dl@llorenc.cat

Eugenia Guasch López
DL-CUP-PA
Regidora
dl@llorenc.cat

Josep Figueras Marlès
ERC-AM
Regidor
erc@llorenc.cat

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

Un acord per Llorenç

Després d’un període electoral llarg, entre les eleccions generals i les elec-

cions municipals del 26M han passat moltes coses que m’agradaria re-

passar d’una manera distesa. Els resultats de les generals varen marcar 

una tendència que a les municipals i europees s’ha anat confirmant: l’as-

cens dels socialistes i també de les forces independentistes, el retrocés dels 

comuns i el descens de les forces de Cs, PP i VOX. Tot això, amb un incre-

ment important de la participació, 77 % —l’any 2016 va ser del 63 %—, i en 

un context en què l’electorat va deixar un missatge clar de moderació o de 

centrar més els temes polítics i en què, paral•lelament, el judici al Procés va 

quedar vist per a sentència el passat 12 de juny.

Sense temps de pair tota la informació que s’estava produint, s’encaraven 

unes eleccions municipals, les quals han reproduït, en certa manera, els re-

sultats de les eleccions generals. A Llorenç, els resultats varen ser: cinc re-

gidors per a Junts per Llorenç, tres 

regidors per a Decideix Llorenç, 

dos regidors per al PSC i un regidor 

d’ERC. Hi va haver un increment de 

participació del 3,78 % (67,64 % vs 

63,86 %). En tot aquest ball de regi-

dors, alguns ajuntaments —entre els 

quals trobem la nostra Corporació— 

s’han vist en la necessitat d’arribar a pactes amb altres forces. L’acord entre 

Junts per Llorenç i el grup municipal del PSC ha esdevingut una oportuni-

tat de treballar conjuntament pel bé del poble. Els punts més importants 

de l’acord han estat, entre d’altres, buscar el consens total en els temes que 

afectin el municipi; deixar als regidors de cada grup total llibertat de pen-

sament i de vot en els temes de país; comprometre’ns per l’estabilitat del 

govern durant la legislatura, i la creació d’una comissió de seguiment del 

pacte per tal de comprovar l’assoliment dels objectius marcats.

Tinc el total convenciment que aquest és el millor acord possible per a 

continuar fent que el nostre poble creixi i progressi. Tenim quatre anys 

per a demostrar-ho amb fets. Per la meva part, podeu comptar amb el meu 

compromís i amb la meva dedicació perquè així sigui.

Junts per Llorenç i el PSC 
ens hem compromès a 
buscar el consens total 
en els temes que afectin 
el municipi

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès
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Junts per Llorenç va repetir com a 
força més votada en les eleccions 
municipals del passat 26 de maig. 
La formació va aconseguir 527 
vots, el que suposa el 43,34 % dels 
vots dels electors.  Per darrere van 
quedar Decideix Llorenç amb 337 
vots (27,71 %), el Partit dels Socia-
listes de Catalunya amb 222 vots 
(18,26 %) i Esquerra Republicana 
amb 101 vots (8,31 %).

Els resultats electorals deixen el 
consistori amb alguns canvis pel 
que fa a la distribució del plenari: 
Junts per Llorenç obté 5 regidors, 
un menys que en l’anterior man-
dat, i perd la majoria absoluta; 
Decideix Llorenç es manté amb 3 
regidors i el PSC, en guanyar-ne un, 
aconsegueix tenir-ne dos al plena-
ri; finalment, Esquerra Republicana 
manté un regidor.

Pel que fa a la participació, 
aquesta va augmentar de forma 
considerable si la comparem amb 
la xifra dels anteriors comicis d’àm-
bit local. El 67,64 % dels veïns i les 
veïnes inscrits en el cens electoral 
van exercir el seu dret a vot, una xi-
fra que suposava un augment del 
3,78 % respecte de les eleccions de 
l’any 2015.

Junts per Llorenç va 
ser la força més 
votada i aconseguí el 
43,34 % dels vots dels 
electors

Junts per Llorenç guanya les 
eleccions municipals

La participació va augmentar en gairebé 
4 punts respecte de l’any 2015 i es situà 

en el 67,64 %  

Augmenta la 
participació en les 
eleccions generals 
i europees
El fet que les eleccions municipals es 
fessin coincidir amb les europees va 
propiciar un important augment de 
la participació en les dues convoca-
tòries. En el cas de les eleccions per 
a escollir els nostres representants al 
Parlament Europeu, un 67,53 % dels 
llorencencs i llorencenques van par-
ticipar en els comicis, el que supo-
sa una xifra que es troba gairebé 16 
punts per sobre de l’obtinguda l’any 
2014.

Junts per Catalunya – Junts va ser la 
força que va aconseguir més suport, 
amb 559 vots (45,86 %), seguida d’Es-
querra Republicana —amb el 26,17 % 
dels vots— i del PSC —amb el 13,62 
% dels vots—. Per darrere van quedar 
Ciutadans, En Comú Podem i el Partit 
Popular.

Eleccions generals
El dia 28 d’abril es van celebrar les 
eleccions per a escollir els represen-
tants de la ciutadania al Congrés dels 
Diputats i al Senat. Esquerra Repu-
blicana va ser la força més votada a 
Llorenç, amb un 35,69 % dels vots, se-
guida de Junts per Catalunya – Junts 
(19,55 %) i del PSC (16,64 %).

Eleccions municipals 2019

527 VOTS
43,34 % 

337 VOTS
27,71 % 

222 VOTS
18,26 % 

101 VOTS
8,31 % 

5 REGIDORS/ES

3 REGIDORS/ES

2 REGIDORS/ES

1 REGIDOR/A
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querra Republicana no van presen-
tar candidat.

Pel que fa a les votacions, Jordi 
Marlès va ser reelegit alcalde de Llo-
renç amb els 5 vots favorables del 
seu partit i els 2 del PSC. Irene Sardà 
va aconseguir els 3 vots de Decideix 
Llorenç i ERC va optar per un vot en 
blanc. El president de la Mesa d’Edat 
va lliurar la vara a en Jordi Marlès, el 
qual va aprofitar per a agrair als llo-
rencencs i les llorencenques la con-
fiança dipositada en el seu partit.

El passat 15 de juny es va donar el 
tret de sortida al nou mandat amb 
la celebració del ple d’investidura de 
l’Ajuntament de Llorenç. La sessió 
es va iniciar amb la constitució de 
la Mesa d’Edat, formada pel regidor 
més gran —Ignasi Saura, que va ac-
tuar com a president— i en Xavier 
Pova, el més jove, com a vocal.

Un cop la secretària de la Corpo-
ració va procedir a la lectura dels 
preceptes legals, els regidors i les 
regidores escollits en les darreres 
eleccions municipals van prendre 
possessió de la seva acta. La fórmula 

escollida, majoritàriament, per a ju-
rar el càrrec va ser la de prometre per 
imperatiu legal, tot i que cada grup 
municipal va fer la seva proposta. La 
solidaritat amb els polítics presos i 
exiliats va estar present en algunes 
de les intervencions.  

Acord de govern
L’elecció del nou alcalde va comptar 
amb dues candidatures: la de Jordi 
Marlès Ribas, de Junts per Llorenç, 
i la d’Irene Sardà, de Decideix Llo-
renç. Els grups municipals del Partit 
dels Socialistes de Catalunya i Es-

Marlès va destacar 
en el seu discurs el 
«compromís per a 
treballar i aconseguir 
els reptes marcats sense 
haver d’endeutar-se»

Jordi Marlès és reelegit alcalde
de Llorenç del Penedès

L’acord de govern entre Junts per Llorenç
i el PSC donarà estabilitat al govern local 

durant el nou mandat

L’alcalde va ser escollit amb 
els 5 vots favorables de Junts 
per Llorenç i els 2 del PSC

En el seu discurs d’investidura, 
l’alcalde va destacar el suport i la 
col·laboració dels representants 
del PSC, «amb els quals hem nego-
ciat un pacte per a donar estabilitat 
al govern local durant els propers 
quatre anys». Així mateix, va obrir la 
porta al diàleg amb la resta de grups 
municipals, els quals va convidar a 
sumar-s’hi i fer les seves propostes 
i suggeriments. Marlès va insistir en 
el seu «compromís per a treballar i 
aconseguir els reptes marcats», els 
quals va titllar de realistes i assequi-
bles, «sense haver d’endeutar-se, tal 
com hem vingut fent en la darrera 
legislatura».
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Un equip de govern al servei de la ciutadania
L’Ajuntament ha aprovat el nou cartipàs municipal per als propers 

quatre anys

Els resultats de les darreres eleccions municipals han 
deixat un nou repartiment de responsabilitats per als 
propers quatre anys. El nou equip de govern, fruit de 
l’acord entre Junts per Llorenç i el Partit dels Socialistes 
de Catalunya, està format per set regidors i regidores, 
que afronten el nou mandat amb el compromís de tre-
ballar al servei del poble i garantir la qualitat de vida de 
la ciutadania.

En el mateix ple d’aprovació del cartipàs, celebrat el 
dia 25 de juny, es van acordar altres aspectes relacionats 
amb l’organització municipal. Els plens ordinaris es fa-
ran l’últim dimarts dels mesos de març, juny, setembre i 
desembre. Així mateix, es van aprovar les retribucions de 
l’alcalde i dels regidors amb competències delegades. Els 
membres del ple que no tinguin dedicació parcial perce-
bran la quantitat de 250 € per assistència a les sessions. 

D’esquerra a dreta, Ignasi Saura Jané, Ramon Mestre Vall, Eva Rafecas Romeu, Susanna Picó Muñoz, Xavi Pova Morales, 
Jordi Marlès Ribas i Juan Gabriel Callejón Hita

Jordi Marlès Ribas
Junts per Llorenç del 
Penedès (PDeCAT)
Alcalde
Regidor d’Hisenda, 
Urbanisme i Benestar 
Social
Dedicació: 66,79 % de la jornada
Retribució: 28.350 € / bruts anuals
alcaldia@llorenc.cat
urbanisme@llorenc.cat

Ignasi Saura Jané
Junts per Llorenç del 
Penedès (PDeCAT)
1r tinent d’alcalde
Regidor de Personal 
i Desenvolupament 
Econòmic
Sense retribució 
personal@llorenc.cat
ocupacio@llorenc.cat

Juan Gabriel 
Callejón Hita
PSC
2n tinent d’alcalde
Regidor d’Esports i 
Ensenyament
Dedicació: 17,66 % de la jornada
Retribució: 7.497 € / bruts anuals
esports@llorenc.cat
educacio@llorenc.cat

Susana Picó Muñoz
Junts per Llorenç del 
Penedès (PDeCAT)
Independent
3a tinenta d’alcalde
Regidora de Medi 
Ambient i Turisme
Dedicació: 17,66 % de la jornada
Retribució: 7.497 € / bruts anuals
mediambient@llorenc.cat

Ramon Mestre 
Vall
Junts per Llorenç del 
Penedès (PDeCAT)
Independent
Regidor de Serveis i 
Governació
Dedicació: 17,20 % de la jornada
Retribució: 7.056 € / bruts anuals
serveis@llorenc.cat

Eva Rafecas 
Romeu
Junts per Llorenç del 
Penedès (PDeCAT)
Independent
Regidora de Cultura i 
Festes 
Dedicació: 17,20 % de la jornada
Retribució: 7.056 € / bruts anuals
cultura@llorenc.cat

Xavier Pova 
Morales
PSC
Regidor de Joventut i 
Igualtat
Dedicació: 17,20 % de la jornada
Retribució: 7.056 € / bruts anuals
joventut@llorenc.cat
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Els nens i les nenes de la llar d’infants 
El Nieró van rebre la visita, el passat 
25 d’abril, de l’Àngels Garcia, respon-
sable de la biblioteca municipal, qui 
els va explicar un conte titulat Neces-
sito una abraçada. L’activitat, organit-
zada per l’Ajuntament, s’emmarcava 
dins els actes de celebració de la dia-
da de Sant Jordi.

El dia 3 de maig, l’alumnat de l’Es-
cola Les Cometes va gaudir de l’ac-
tuació del narrador Joan de Boer, el 
qual va adaptar les seves històries a 
cada grup d’edat.

Contes als centres 
educatius per a 

commemorar la 
diada de Sant Jordi

L’alumnat de Les 
Cometes va gaudir de 

les històries del narrador 
Joan de Boer

Garantint una 
àmplia oferta 
formativa per al 
curs 2019-2020

L’Ajuntament ha impulsat una quin-
zena de cursos i tallers en els quals 
han participat més de 150 persones. 
S’hi ha ofert formació d’anglès, ca-
talà, informàtica i telèfons mòbils, 
així com activitats més terapèuti-
ques, com en els tallers d’agilitat 
mental o de memòria, i d’altres com 
la gimnàstica, el pilates, la zumba 
o les activitats del parc de salut. Cal 
destacar també el taller per a perso-
nes amb necessitats especials i altres 
iniciatives com les classes d’història i 
el taller «L’Agulla».

De cara al proper curs, l’Ajuntament 
treballa per oferir una àmplia oferta 
formativa, amb descomptes per a les 
persones jubilades i pensionistes.

Aquest mes de juliol s’ha celebrat el 
tradicional berenar de la gent gran, 
que ha tingut una gran acollida en-
tre els veïns i les veïnes de més edat. 
Una vuitantena de persones van as-
sistir, el passat 13 de juliol, a aquesta 
trobada de germanor promoguda 
per l’Ajuntament i celebrada als jar-
dins d’Oriol Martorell. Durant el be-
renar, les persones participants van 
poder parlar i gaudir d’una estona 
compartint les seves vivències.

Una vuitantena de 
persones assisteixen 
al berenar de la gent 

gran
La tradicional trobada 
vol ser un homenatge 

als llorencencs i les 
llorencenques de més 

edat

L’acte de cloenda 
dels cursos i tallers 
va comptar amb una 
gran participació de 
l’alumnat
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Coincidint amb les vacances escolars, l’Ajuntament de Llo-
renç ha tornat a impulsar un seguit d’activitats de lleure per 
als infants, i més d’un centenar de nens i joves han partici-
pat en alguna de les propostes programades. Un any més, 
els més petits han pogut gaudir del Casal d’Estiu, que ha 
combinat activitats lúdiques amb d’altres de caràcter es-

portiu i treballs manuals; 
una altra opció era el Casal 
de Medi, amb activitats re-
lacionades amb la cura i el 
respecte al medi ambient; 
els nois i noies de més edat 
han pogut participar en el 
Casal d’Esports.

Un equip format per 12 
monitors i monitores, sota la coordinació d’una directora, 
han vetllat aquest estiu per l’educació en el lleure dels inte-
grants de cada grup. 

L’Ajuntament ha finançat el cost de dos autocars que han 
permès als infants fer una sortida a Calafell Aventura.

Més d’un centenar d’infants 
participen als casals d’estiu
Un equip format per 13 persones 
coordina les activitats esportives 
i de lleure

Els participants 
s’han distribuït 
entre el Casal 
d’Estiu, el Casal 
de Medi i el Casal 
d’Esports

L’Escola Les Cometes va organitzar, el dia 15 de juny, la seva 
festa de fi de curs, una trobada que va comptar amb molta 
participació per part de les famílies. El centre va aprofitar 
l’ocasió per a acomiadar la mestra Maria Rosa Pajuelo, que 
deixava l’escola per jubilació.

A la llar d’infants el Nieró l’alumnat també va celebrar 
l’arribada de les vacances escolars el 14 de juny. La festa 
va incloure una representació teatral a càrrec de 44 nens i 
nenes que van fer el paper d’animalons. L’espectacle estava 
basat en un conte que portava per títol La masia, i els par-
ticipants van aconseguir l’aplaudiment del públic assistent.

Els infants del grup dels grans van oferir un tros de coca 
a les famílies.

Els centres educatius 
acomiaden el curs 
escolar
Els alumnes de l’Escola Les 
Cometes i de la Llar d’Infants El 
Nieró van celebrar el final de curs 
amb les famílies
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El passat 21 de maig, una vintena de nens i nenes van escol-
tar el conte d’en Tonet Lero, l’home que volia volar, que els 
va explicar la Montse Martí. El dia 11 de juny, el públic assis-
tent va gaudir de dues històries que van explicar persones 
voluntàries de la Biblioteca de la Bisbal del Penedès, fruit 
d’un intercanvi de contacontes entre tots dos equipaments.

El dia 4 de juny, en Manel Marruecos va oferir una clas-
se per a aprendre a fer una papallona amb la tècnica de la 
papiroflèxia. Els prop de 30 infants que van participar-hi es 
van animar a fer també flors utilitzant aquest art. Cal desta-
car també la lectura de textos de diversos autors que van 
oferir a la biblioteca els alumnes de 4t, 5è i 6è de l’Escola 
Les Cometes. 

Entre les propostes que ofereix mensualment la Biblioteca 
de Llorenç a la ciutadania, una de les que compta amb un 
públic més fidel és el Club de Lectura. En els darrers mesos, 
les persones participants han llegit dues obres literàries: 
La vida amb cançó, de Teresa Pàmies, i De 18 a 24, de l’es-
criptor Carles Figueras. En aquest darrer cas, l’autor va par-
ticipar en la trobada habitual per comentar l’obra, fet que 
va generar un interessant diàleg amb els seus lectors.

Aquesta sessió va servir de cloenda de l’11a temporada 
del Club de Lectura, que tornarà al mes de setembre. Les 
persones interessades a formar-hi part han d’adreçar-se a 
la Biblioteca.

Cloenda de l’11a temporada del 
Club de Lectura

Contes i tallers van dinamitzar 
la biblioteca durant els mesos 
de maig i juny

Una cinquantena de nens i nenes van participar en una 
nova edició de la Supernit a les biblioteques, una inicia-
tiva impulsada per TV3 i el Servei de Biblioteques que es 
va desenvolupar de manera simultània a més de 270 cen-
tres de tot Catalunya.

Els infants van ajudar la Nenúfar i la Matoll a vèncer el 
Senyor de les Ombres, que havia robat els llibres de mol-
tes biblioteques per deixar-ne sortir als malvats de les 
històries i dominar el món. Prèviament, es va fer un taller 
per a elaborar unes orelles èlfiques amb l’objectiu que els 
infants ajudessin les dues elfes i fessin equip per superar 
el difícil repte que es va plantejar als participants.

Els infants passen una Supernit 
a la biblioteca municipal

L’activitat, que es va 
celebrar la nit del 31 
de maig, era gratuïta 
però calia inscriure-s’hi 
prèviament

El consistori vol agrair la 
col·laboració de les persones 
que ajuden a dinamitzar 
la biblioteca de forma 
desinteressada
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Llorenç es prepara per a gaudir de la 
Festa Major d’Estiu, que omplirà de 
propostes diverses el carrer del mu-
nicipi. El tret de sortida es donarà el 
8 d’agost amb la inauguració d’una 
exposició sobre el 50è aniversari de 
la Coral Infantil. El dia 9 no hi faltaran 
la cercavila, el correfoc i la sindriada 
popular. El dissabte, la Principal de 
la Bisbal amenitzarà la ballada de 
sardanes, el concert i el ball de nit, i 
el diumenge dia 11 d’agost, la Festa 
Major permetrà gaudir de propostes 
com la Diada Castellera i la Nit Jove. 

Tot a punt per a 
viure la Festa Major 

d’Estiu
Del 8 al 12 d’agost 

s’han programat 
activitats diverses com 
la cercavila, el correfoc 

i la Diada Castellera

El dia 30 de juny es va oferir un con-
cert de piano que va anar a càrrec 
d’alumnes internacionals d’alt nivell 
de l’associació de pianistes de Torre-
dembarra Pianissimo Live, vinguts 
de països com Corea, Xina i França. 
El recital va estar dirigit pels músics 
Vladimir Viardo i Diana Baker. 

En les seves actuacions, els alum-
nes van fer ús del piano que l’any 
2018 la pianista Evelyn Dubourg i el 
seu marit, Santiago Gyr, van cedir a 
l’Ajuntament de Llorenç. 

Gaudint de la música 
clàssica amb un 
recital de piano
El concert va anar 

a càrrec d’alumnes 
internacionals de 

l’associació Pianissimo 
Live, de Torredembarra

El festival En Veu 
Alta ens recorda les 
nostres arrels

Llorenç va ser un dels 18 municipis 
que van acollir un dels espectacles 
del festival En Veu Alta (EVA), cele-
brat del 31 de maig al 9 de juny. El 
cicle inclou propostes narratives, tea-
trals i musicals basades en la paraula 
dita i la tradició oral.

La companyia Va com Va Teatre, 
formada per Sandra Monfort, Anna 
Berenguer i Mrina Mulet sota la di-
recció de David Maqueda, va posar 
en escena l’espectacle Tornar a les 
arrels: converses amb les nostres 
«ueles». Les tres actrius van oferir al 
públic assistent un viatge als seus 
fonaments, fent-los recordar la gent 
que els va donar la vida i la terra que 
els ha vist créixer.

El festival ha ofert 
55 espectacles a 

l’Alt i Baix Penedès 
basats en la 

tradició oral
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Aquest 2019, la Coral Infantil Rossinyols celebra els 50 anys 
de la seva fundació. Per commemorar aquesta data, l’enti-
tat ha organitzat diferents iniciatives que han tingut una 
bona acollida per part de la ciutadania.

El gruix de les activitats es va desenvolupar el cap de set-
mana dels dies 8 i 9 de juny. El dissabte al matí es va inau-
gurar, a la Casa de Cultura, una exposició que recull la his-
tòria de la coral, i al vespre es va oferir un concert en el qual 
van participar els excantaires de l’entitat, acompanyats al 
piano per diversos músics.

El diumenge es va organitzar una petita cercavila durant 
la qual les entitats folklòriques del municipi van oferir els 
seus balls tradicionals. Posteriorment, el fundador de la co-
ral, acompanyat per un grup de cantaires, va descobrir la 
placa commemorativa del 50è aniversari. Els actes van fi-
nalitzar al migdia amb un dinar popular, que va estar ame-
nitzat per un grup musical.

La Coral Infantil 
Rossinyols commemora el 
seu 50è aniversari
Un dels actes més emotius va ser 
el concert en el qual van participar 
antics membres de l’entitat

Música i espectacles per a 
gaudir de les nits d’estiu
El programa Juliol a la Fresca va 
arrencar amb un concert de gòspel

Els divendres del mes de juliol són sinònim de música i bon 
ambient a Llorenç gràcies a la programació del Juliol a la 
Fresca, que inclou tot un seguit de propostes amb la inten-
ció d’oferir una alternativa de lleure als veïns i les veïnes del 
municipi, que poden gaudir de bons espectacles a l’aire 

lliure.
El cicle de concerts va 

arrencar amb força el dia 5 
de juliol amb l’actuació del 
grup Essència de Gòspel. 
Posteriorment, el dia 12 de 
juliol, el jazz va ser el prota-
gonista de la mà de Jazzul. 
Formaven part també del 
programa del Juliol a la 

Fresca d’enguany un original espectacle de narració titulat 
La noia sense mans, a càrrec de la Jordina Biosca i el David 
Garcia, i una actuació familiar amb el Màgic Palo.

Essència de 
Gòspel i Jazzul 
van ser dos dels 
grups convidats 
en aquesta edició 
del Juliol a la 
Fresca

Es dona el cas que aquest any el Grup de colònies i cam-
paments Patuleia també celebra el seu 50è aniversari. L’en-
titat local també prepara alguns actes de commemoració. 
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Coincidint amb l’obertura de la piscina municipal, l’Ajun-
tament ha posat en marxa dues activitats que pretenen 
fomentar la pràctica del taitxí i el ioga durant els mesos 
d’estiu. Les sessions de taitxí s’ofereixen tots els dimarts 
del mes de juliol de 20 a 21 hores, mentre que les perso-
nes que prefereixin el ioga poden practicar-lo els dijous 
de 20 a 21.30 hores. Totes dues propostes s’imparteixen a 
la piscina d’estiu amb la voluntat que les persones parti-
cipants puguin gaudir d’aquestes activitats en un entorn 
ideal.

Noves propostes per a 
fomentar l’activitat física a 
l’estiu

Tret de sortida a la temporada d’estiu
de la piscina municipal

L’equipament, que va obrir el passat 22 de juny, romandrà obert
fins al 8 de setembre

Un any més, amb l’arribada de l’estiu, els llorencencs i les 
llorencenques tenen la possibilitat de gaudir del seu temps 
lliure a la piscina municipal. L’equipament va obrir les seves 
portes el passat 22 de juny i romandrà obert un total de 
79 dies, fins al 8 de setembre. Fins al proper dia 15 d’agost 
l’horari serà d’11 a 20 hores; a partir del dia 16 d’agost s’hi 
podrà accedir d’11 a 19 hores.

Pel que fa als preus, s’ofereixen descomptes a les perso-
nes empadronades al municipi: per als menors de 14 anys 
i per a les persones de més de 65 l’entrada a la piscina val 
2,10 €, mentre que per a la resta el preu és de 3,70 €. Podran 
accedir-hi de forma gratuïta els menors de fins a 3 anys, les 

persones que tinguin una disminució igual o superior al 
33 % i les persones amb diversitat funcional o amb depen-
dència. L’Ajuntament ofereix abonaments temporals i per 
a tot l’estiu, també amb preus bonificats per a les persones 
empadronades. Aquestes, a més, poden adquirir un abona-
ment de 10 dies, però només n’hi pot haver un per unitat 
familiar.

Es recorda a la ciutadania que, per a accedir a l’equipa-
ment, cal portar el carnet; no es permetrà entrar-hi apor-
tant només els justificants de pagament. En el cas d’entra-
des puntuals és obligatori presentar el document nacional 
d’identitat per a acreditar l’empadronament.

S’ofereixen abonaments 
mensuals i de temporada 
a preus bonificats per a les 
persones empadronades
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Uns 25 alumnes han gaudit de la pràctica esportiva aquesta 
temporada amb el Club de Bàsquet Llorenç. L’equip benja-
mí era la primera vegada que participava en una competi-
ció; aquest 2018-2019 s’ha enfrontat a altres equips del Baix 
Penedès i ha aconseguit arribar a la prèvia de la final territo-
rial, que va perdre davant el Montblanc.

L’aleví va participar en la nova lliga de Tarragona després 
d’una difícil fase prèvia. Els jugadors llorencencs es van clas-
sificar per a jugar la fase final i van aconseguir quedar quarts 
de la província.

El passat dia 1 de juny, la pista poliesportiva va acollir el 
Festival de Patinatge del Club Patí Llorenç. Amics i fami-
liars no es van perdre aquest esdeveniment en el qual els 
patinadors i les patinadores van mostrar tot el que havien 
après durant l’any. Els grups de mitjans i grans van en-
senyar aquelles coreografies amb què havien participat 
en els campionats territorials i provincials celebrats els 
mesos d’abril i maig, en els quals van realitzar una molt 
bona actuació.

El festival va comptar amb la participació del Xou Ju-
venil del Reus Deportiu i amb les actuacions de l’entre-
nador, Arnau Albiol, i d’un grup d’expatinadors del Reus 
Deportiu.

El Club Patí Llorenç acomiada 
el curs amb el Festival de 
Patinatge

El Club de Bàsquet Llorenç 
tanca una bona temporada 
esportiva

La temporada 2018-2019 finalitza amb importants èxits per 
a l’Associació Esportiva Ramon Sicart (AERS). Els equips que 
juguen en les categories d’alevins i benjamins han fet una 
competició extraordinària i s’han proclamat campions de 
lliga en les seves respectives categories. L’augment del nom-
bre de jugadors ha estat també un altre dels aspectes que 
cal destacar d’aquesta temporada.

De cara al curs vinent, l’entitat comptarà amb el suport 
d’un nou coordinador, que s’incorpora a la direcció esporti-
va, i es continuarà donant l’oportunitat als jugadors juvenils 
de ser auxiliars dels tècnics, una tasca que els permet rebre 
formació i experiència com a entrenadors.

Dos equips de l’Associació 
Esportiva Ramon Sicart es 
proclamen campions de lliga
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JUNTS X LLORENÇ 
DEL PENEDÈS 

    /Junts-per-Llorenç-del-Pene-
dès-479341435578662/
    @jxllorenc
http://www.jordimarles.cat 

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
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

Els resultats de les eleccions generals va marcar, en 
certa manera, un camí que ens ha de portar a fer 
una reflexió, com a partit, de quin ha de ser el nostre 
projecte a nivell nacional i, de retruc, amb els resul-
tats de les eleccions municipals, a nivell de municipi 
i comarca. No cal dir que en les eleccions europees 
el resultat va ser molt favorable a JuntsxCatalunya. 
Dit això, i sense voler entrar en una valoració dels 
resultats pròpiament, m’agradaria poder explicar 
la cruïlla en la qual ens trobem com a PDeCAT. Els 
partits que han optat per un discurs més moderat i, 
sobretot, «centrat» són els que han obtingut uns re-
sultats més positius. Al mateix temps, voldria afegir 
que l’espai que fins ara ha mantingut —i que podem 
seguir dient— bastant dignament el nostre partit és 

l’espai que volen ocupar la resta de forces, les quals 
s’han proposat aconseguir-ho de totes formes.

En aquest sentit, també hem de fer una reflexió 
interna, considerar tot el que hem fet i valorar si ha 
estat suficient o no, des de Convergència Democrà-
tica fins al PDeCAT, passant per Democràcia i Lliber-
tat, passos al costat, Junts pel Sí i JuntsxCatalunya. 
Si analitzem altres forces polítiques marcades judi-
cialment per escàndols de corrupció i malversació 
i altres delictes tipificats en el codi penal no s’han 
molestat en cap moment a canviar de nom ni de 
logo, per dir alguna cosa. Al final, els partits estan 
formats per persones, i per sobre d’elles hi hauria 
d’haver la idea o filosofia que les aglutinés. A partir 
d’aquí, si la idea és bona i ben intencionada...

Eleccions generals, europees i municipals 2019

Aquest mes de juny s’ha constituït l’Ajuntament de Llo-
renç, i l’equip de govern està format per cinc regidors 
de Junts per Llorenç i dos del PSC.

Abans que això succeís, des de Decideix Llorenç 
vam contactar amb els tres grups municipals i ens 
vam reunir amb els seus representants.

Tant amb ERC com amb el PSC, vam mantenir con-
verses sobre els programes electorals i les propostes 
de cada grup, i amb tots dos coincidíem que era ne-
cessari un canvi, davant la manca de diàleg d’aquests 
últims quatre anys per part del Govern. Precisament 
per aquesta situació, ens va sorprendre saber que 
tant l’un com l’altre havien ofert un pacte a Junts per 
Llorenç per a governar conjuntament.

L’última trobada va ser amb Junts per Llorenç. Va 
durar poc més de 10 minuts i no vam parlar de cap po-

lítica ni proposta. Es va limitar a deixar-nos clar que la 
voluntat del seu grup és seguir treballant com fins ara, 
fent alguna modificació o obrint el debat en alguns 
punts, però en cap cas introduir canvis substancials. 
Lamentablement, aquesta postura no ens sorprèn.

Ara, amb el pacte entre el PSC i Junts per Llorenç 
es perpetua un govern continuista i conservador 
que impossibilita un canvi de model cap a polítiques 
transformadores i d’esquerres. Veurem quina és la 
capacitat d’entesa entre aquests dos partits en temes 
municipals i a l’hora de prendre decisions de caràcter 
nacional i de país.

Queda en mans dels actuals regidors del Govern 
obrir-se a escoltar, treballar i respectar la rica diversi-
tat ideològica que constitueix el nostre poble. Des de 
Decideix Llorenç trobaran una mà estesa.

Converses amb els partits abans de la constitució de l’Ajuntament

El PSC ha impulsat la creació, per primera vegada 
a la nostra vila, d’una regidoria específica en ma-
tèria d’igualtat que, de forma transversal, pretén 
un poble responsable i amb mirada de gènere, 
compromès amb els valors del feminisme així 
com també amb els drets, llibertats i visibilitat de 
les persones LGBT+.

Creiem que encara hi ha molta feina a fer en 
aquest àmbit, especialment als pobles, i és per 
això que ens congratulem de poder comptar amb 
aquesta nova cartera al consistori en l’etapa que 
ara tot just acabem d’encetar.

Avui més que mai, quan l’auge de forces d’ex-
trema dreta arreu d’Europa posa en dubte tot el 
que s’ha aconseguit fins ara en matèria d’igualtat, 

creiem que és important el compromís de tots i 
totes en aquest àmbit.

Així, és entre tots i totes que farem de Llorenç 
un municipi més modern, inclusiu i obert.

Regidoria d’Igualtat, la nova cartera municipal a Llorenç

En primer lloc, et felicito, Jordi, per la teva reelecció 
com a alcalde. I ho faig extensiu a tots els que avui 
prenem possessió del càrrec de regidor. A tots desit-
jo molts encerts.

Comença una etapa plena de reptes, d’il·lusions, 
d’entusiasme i d’una voluntat bàsica de servei a Llo-
renç. El nostre compromís és amb tots vosaltres; el 
nostre objectiu, millorar la qualitat de vida de tots 
nosaltres.

També el nostre país està en una etapa plena de 
reptes i il·lusions. Venen temps durs, però ens com-
prometem a treballar pel seu futur lliure, i hi treballa-
rem sense por. Sr. Alcalde, no dubti que quan calgui 
ens tindrà al seu costat en el nostre camí, plegats, 
cap a la independència de Catalunya.

Ens vàrem presentar a les municipals amb un ob-
jectiu: que l’Ajuntament sigui un exemple de demo-
cràcia i transparència, mots que, juntament amb la 

paraula «DIÀLEG», vàrem repetir una i altra vegada 
durant la campanya electoral; perquè creiem que 
només així el poble en surt afavorit.

Per aquest motiu, el nostre vot només podia ser 
un: vot en blanc. Aquest vot en blanc no és un «tant 
se me’n fa qui gestioni el poble». Aquest vot és tota 
una declaració d’intencions. Tota la gent d’Esquerra 
volem treballar pel poble, i per això estem disposats 
a arremangar-nos i treballar braç a braç amb qui ens 
ho demani.

Sr. Alcalde, com ja vaig fer en la presa de possessió 
fa dos anys, una altra vegada, en nom de la gent d’Es-
querra, torno a estendre la mà, disposat a treballar 
per Llorenç. Només demanem diàleg, transparència 
i, per sobre de tot, confiança.

Regidores i regidors d’aquest Ple Municipal, us 
demano a tots el mateix: diàleg, transparència i, per 
sobre de tot, confiança.

DISCURS de presa de possessió del càrrec de regidor d’ERC
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ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

2 D’ABRIL DEL 2019 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA    
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

PDeCAT, PSC-CP

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

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

DL-CUP-PA, ERC

ERCDL-CUP-PA

Aprovació incorporació dels romanents

Aprovació modificació de crèdits 1/2019

Aprovació annex al conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els 
ajuntaments per l’encàrrec de gestió del manteniment de l’àrea recreativa 
forestal del Montmell

Aprovació acta de delimitació del terme municipal entre Llorenç del Penedès i 
Sant Jaume dels Domenys i l’inici de l’expedient per l’alteració dels termes

Aprovació xifra població a 01.01.2019

Aprovació modificació bases d’execució del Pressupost del 2019

Aprovació modificació acord del ple 17.07.2018 del control intern de 
fiscalització prèvia 2018

Sorteig taules electorals generals del 28.04.2019

Moció en relació amb el pacte pel Penedès marítim

Moció per reclamar un pla plurianual d’inversions per als ens locals de 
Catalunya

21 DE MAIG DEL 2019 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

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

PDeCAT, PSC-CP

PDeCAT, DL-CUP-PA, 
PSC-CP

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

DL-CUP-PA, ERC

ERC

Aprovar conveni per a l’ajornament del pagament del deute

Aprovació modificació del crèdit 2/2019

Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques per a 
l’adjudicació dels contractes de servei de manteniment i conservació de la 
xarxa d’aigua i sanejament, de la xarxa d’enllumenat públic de la via pública, 
dels camins i dels edificis municipals de Llorenç del Penedès i l’inici del procés 
de contractació

Donar compliment a la sentència del Jutjat de lo Social número 1 de 
Tarragona, 28/209, de 21 de gener del 2019, instat per lTC

Aprovació conveni de col•laboració per al desenvolupament dels programes 
«Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès» i «Pla d’acció per a la coordinació i impuls 
de l’oferta formativa del Baix Penedès», que promou el Servei d’Ocupació de 
Catalunya

Aprovació ordenança 25, reguladora de les llicències de guals i reserves 
d’estacionament

Aprovació modificació ordenança fiscal 17: preu públic per a la prestació dels 
serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal•lacions anàlogues

Aprovació modificació reglament funcionament piscina municipal

12 DE JUNY DEL 2019 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

PDeCAT, PSC-CP DL-CUP-PA, ERCAprovació compte general exercici 2018



Festa Major 
Petita

Llorenç va viure la seva Festa Major Petita en 
coincidència amb la revetlla de Sant Joan. La celebració 
es va obrir el dia 23 de juny amb la inauguració de 
l’exposició del jove Alfred Adesanya, un aficionat als 
puzles de gran format. L’endemà la ciutadania va poder 
gaudir d’un vermut popular, amenitzat pel grup Fenya 
Rai, i d’un espectacle infantil a càrrec de la narradora 
Agnès Agbotom. Finalment, el 25 de juny, la Núria 
Mariné va organitzar el taller «Fem un mural: la plaça 
del dibuix», inspirat en la figura de Pau Casals.


