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Un nou full de ruta per a atendre
les necessitats del jovent
L’Ajuntament treballa en l’elaboració d’un Pla Local de Joventut que ha de guiar
les polítiques municipals dels propers quatre anys

i Agenda

GENER - FEBRER - MARÇ
2020

Divendres 31 de
gener

19 h
CELEBRACIÓ DEL
CENTENARI DEL
CELLER I DELS 100
ANYS DEL MOVIMENT
COOPERATIU A
LLORENÇ
Presentació del logotip
a càrrec d’Alba Vicente
Baltasar i conferència
«El cooperativisme
agrícola a Catalunya i a
Llorenç del Penedès al
s. XX», a càrrec de Joan
Arnabat i Mata

Dissabte 1 de
febrer

19 h
TEATRE INFANTIL: A
COPS DE VARETA
Basada en la història
i els personatges de
Harry Potter. A càrrec
del grup de nois i noies
de La Cumprativa.
Dramatúrgia de Carles
Casas i Bolet. Direcció
de Carles Casas, Marta
Nogués i Pere Pons.
Organitza: La
Cumprativa

Dissabte 8 de
febrer

20.30 h
TEATRE MUSICAL:
MAREMAR
Versió en concert
dramatitzat de
l’emblemàtica obra de
Dagoll Dagom, amb
la participació dels
membres fundadors
del grup, Joan Lluís
Bozzo, Anna Rosa
Cisquella i Miquel
Periel. Hi haurà un
record per a Joan
Figueras i Josep
Rafecas, grans amics
de Dagoll Dagom.
Organitza: El Centre

Dissabte 15 de
febrer
CICLE DE
CONFERÈNCIES
Montserrat Tura
presentarà el llibre
República pagesa.
Organitza: La
Cumprativa

Diumenge 23 de
febrer

Diumenge 2 de
febrer

18.30 h
TEATRE CLÀSSIC
CATALÀ: MARIA ROSA,
D’ÀNGEL GUIMERÀ
A càrrec del grup de
teatre de Banyeres
Organitza: El Centre

TEATRE: EL TEMPS I
ELS CONWAY
Representació
d’aquesta obra de J.
B. Priestley per part
del grup de teatre d’El
Centre
Organitza: El Centre

Febrer-març

XERRADES: «I DESPRÉS
DE L’ESO, QUÈ?»
Als instituts de la Bisbal i
l’Arboç

Divendres 6 de
març

ACTES PER A
COMMEMORAR EL DIA DE
LES DONES (8 DE MARÇ)

Diumenge 15 de
març

CELEBRACIÓ DELS TRES
TOMBS

Divendres 20 de
març

ACTES PER A
COMMEMORAR EL DIA
DE LA POESIA

Dissabte 21 de
març

CONCERT DE MERITXELL
GENÉ
La cantautora presentarà
el seu nou disc Sa tanca
d’allà dins.
Organitza: La Cumprativa

Diumenge 22 de
març

12.30 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
DE NATI SOLER AMB
IL·LUSTRACIONS D’OLGA
PROS
Organitza: El Centre

7

Aprovat el Pressupost Municipal per a
l’exercici 2020

9

L’Ajuntament treballa per erradicar la
violència masclista

11
12

La Biblioteca dedica el mes de
novembre a la cultura del vi
La màgia de la Cavalcada de Reis tanca
les festes nadalenques
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Ajuntament de
Llorenç del Penedès
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

Un salt endavant en les polítiques
de joventut
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

Juan Gabriel Callejón Hita

Amb l’inici d’aquest 2020 es posen en marxa els treballs per a l’elabora-

2n tinent d’alcalde
Àrea d’Esports i Ensenyament
esports@llorenc.cat
educacio@llorenc.cat

ció del Pla Local de Joventut (2020-2023), el document que servirà per a

Susanna Picó Muñoz

en les actuacions que dediquem al nostre jovent; d’una banda, perquè es-

PSC

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent

marcar les prioritats municipals en el desenvolupament de les polítiques
que afecten aquest segment de la població. Es tracta d’un pas significatiu
tablim un pla concret que té en consideració les necessitats en àrees

3a tinenta d’alcalde
Àrea de Medi Ambient
i Turisme
mediambient@llorenc.cat

tan fonamentals per a la realització personal com són l’emancipació,

Eva Rafecas Romeu

socials i tècnics municipals que treballen en l’entorn juvenil.

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent

l’ocupació o la cohesió social, però, a més, perquè en la seva elaboració
comptarem amb els joves mateixos del poble, juntament amb els agents
Lluny de l’estereotip, tinc el convenciment que les noves generacions

Regidora
Àrea de Cultura i Festes
cultura@llorenc.cat

tenen una capacitat de participació i una implicació amb la seva reali-

Ramon Mestre Vall

de saber aprofitar.

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

tat extraordinàries, i aquests són uns recursos que necessàriament hem
Des de l’Ajuntament de Llorenç provem de mantenir una especial
sensibilitat envers aquesta part de la nostra societat. Som conscients
que ser jove avui és més complex del

Voldria que veiéssim la
inversió en polítiques
de joventut com una
inversió en el futur
immediat del nostre
poble

que probablement hagi estat mai i
que aquesta serà una generació que
haurà de fer front a uns reptes globals com tampoc s’han viscut abans.
En aquest sentit, m’agradaria destacar la feina que es desenvolupa des
de l’Espai Jove, on el nostre jovent

Martí Palau Ràfols

troba tallers com el que s’ha dut a ter-

Regidor
dl@llorenc.cat

me recentment sobre la recerca de
treball temporal durant el Nadal i des d’on es promouen campanyes com

Eugenia Guasch López

la realitzada al voltant del Dia Mundial de la SIDA. Estic segur que aquest

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

Regidora
dl@llorenc.cat
Josep Figueras Marlès
ERC-AM

Regidor
erc@llorenc.cat

espai és una eina magnífica en la formació, la salut i el lleure dels nois
i noies del municipi.
Voldria que veiéssim la inversió en polítiques de joventut com una inversió en el futur immediat del nostre poble; al cap i a la fi, els joves d’avui són
els adults de demà. A les seves mans estan les grans decisions que s’han
de prendre i la brúixola que ha de guiar Llorenç. Hi confiem plenament.
iLlorenç GENER 2020
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Actualment es treballa en
la fase diagnòstica, en un
estudi que ha de servir per
a conèixer les necessitats
reals del jovent.

Es posa en marxa el procés
d’elaboració del nou Pla Local de
Joventut
Aquesta eina de planificació es convertirà en
el full de ruta de les polítiques de joventut
municipals fins al 2023

L’Ajuntament de Llorenç ha començat
a treballar en l’elaboració del Pla Local de Joventut 2020-2023, un instrument que ha de guiar les polítiques
municipals en aquest àmbit durant
els propers quatre anys. La voluntat
és reflexionar i plantejar una estratègia de treball compartida amb el jovent i amb altres agents relacionats
amb el col·lectiu que permeti garantir
que els recursos públics es destinen a
atendre’n les necessitats reals. A més,
es tracta d’una eina de planificació
bàsica i imprescindible per a poder
obtenir el suport tècnic i econòmic de
la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.

Participació ciutadana
El primer pas del procés d’elaboració
4
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d’aquest pla és la realització d’una
diagnosi per a conèixer quina és la
situació actual del jovent a Llorenç.
L’Ajuntament ha començat a treballar-hi amb la participació de tots
els agents vinculats al món juvenil i
també dels mateixos nois i noies, que
mitjançant enquestes tenen l’oportunitat de fer les seves aportacions i donar les seves opinions sobre quines
han de ser les prioritats de les polítiques de joventut locals.

Àmbits d’actuació
El pla pretén fomentar valors com la
participació, l’emancipació i la cohesió social seguint els principis que
regeixen les polítiques de joventut,
com són la integralitat, la transversalitat i la territorialitat. Amb aquests ob-

jectius, es planificaran actuacions en
àmbits diversos com l’educació, l’ocupació, la salut, l’esport, la participació
i la cultura, entre d’altres.
La durada del pla és de quatre anys,
però està previst que s’hi apliquin mecanismes de seguiment i control amb
la intenció de revisar-ne anualment
la planificació i reorientar-la en funció de la situació i les necessitats de

El nou Pla Local
de Joventut vol
fomentar valors
com la participació,
l’emancipació i la
cohesió social
cada moment. I és que el Pla Local de
Joventut 2020-2023 vol ser un instrument de planificació estratègic, dinàmic i viu, que esdevingui un full de
ruta i permeti assolir unes polítiques
de joventut municipals de qualitat
amb la màxima eficàcia i eficiència.

Suport al jovent per afavorir
la seva inserció en el mercat
laboral

La xerrada «Cerques
feina per Nadal» va estar
impartida per una tècnica
de l’Oficina Jove del Baix
Penedès

Durant el darrer trimestre de l’any 2019, l’Espai Jove va
programar diverses accions destinades a afavorir la inserció del jovent en el mercat laboral. Una d’aquestes iniciatives va ser una xerrada sobre la recerca de feina durant el
Nadal, que pretenia donar als nois i les noies pautes que
els ajudessin a trobar un lloc de treball temporal durant les
festes nadalenques. La sessió va anar a càrrec d’una tècnica de l’Oficina Jove del Baix Penedès.
En la mateixa línia de donar suport als joves per a endinsar-se en el món laboral, també es van impartir diversos
tallers que van rebre una bona acceptació per part de les
persones assistents.

Llorenç commemora el Dia
Mundial contra la Sida
El Punt d’Informació Juvenil de Llorenç va organitzar un
petit aparador amb material divers i informatiu sobre la
sida per tal de recordar que el dia 1 de desembre es fan diverses accions arreu per a mirar de mitigar els estralls que
encara provoca la malaltia a nivell mundial. A més, l’Espai
Jove va dur a terme una campanya als bars d’oci nocturn
que va consistir en el repartiment de material preventiu
i amb què el jovent podia informar-se sobre les opcions
existents per a prevenir el contagi de malalties de transmissió sexual.

Es fomenten conductes
responsables per a evitar
accidents de trànsit
Llorenç va ser un dels municipis que va participar en l’activitat educativa «Canvi de marxa», una iniciativa impulsada per la fundació privada sense ànim de lucre Mutual
de Conductors, que va comptar amb el suport del Servei
Català de Trànsit i la col·laboració del Consell Comarcal,
l’Oficina Jove Baix Penedès i l’Ajuntament del Vendrell.
L’activitat consistia en la representació d’una conversa
telefònica entre dues germanes, una de les quals presenciava un accident de trànsit. L’objectiu era conscienciar
els joves de 14 a 18 anys sobre les causes i conseqüències
d’aquest tipus d’accidents i fomentar-hi conductes responsables que els protegeixin dels perills existents a la via
pública.
iLlorenç GENER 2020
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Emotiu homenatge a
Josep Brugal i Palau
El llorencenc va fundar
alguns sindicats locals
i va ser escollit alcalde
l’any 1934

El dia 22 de desembre, el cementiri
va acollir l’homenatge retut al llorencenc Josep Brugal i Palau, al qual van
assistir familiars seus i autoritats de la
comarca. Brugal va néixer l’any 1875
i fou president de la Unió de Rabassaires local i un dels fundadors de «La
Cumprativa» i del Celler Cooperatiu.
Al 1934 va ser escollit alcalde republicà, en un mandat complex que va
durar fins al 1937. Les seves despulles
descansen en una de les fosses comunes del cementiri central de València.

Es presenta
el calendari
d’Òmnium Cultural
del Baix Penedès
Llorenç va ser el municipi escollit per
a acollir, el passat 11 de desembre, la
presentació del calendari 2020 d’Òmnium Cultural del Baix Penedès. Enguany, la publicació ha comptat amb
la col·laboració de dues artistes llorencenques: la Maria Teresa Baltasar,
que ha estat l’encarregada d’il·lustrar
la portada del calendari, i la Nati Soler, autora del poema de presentació.
L’acte, que es va celebrar a la
Casa de Cultura, va comptar amb la
presència de diverses autoritats comarcals, dels representants d’Òmnium Cultural al Baix Penedès i de les
dues artistes locals. En acabar, s’hi va
oferir coca i cava per a tothom.

Montserrat Viñas:
prop de 40 anys
al servei de la
ciutadania
L’Ajuntament ret un petit
homenatge a aquesta
treballadora municipal
que deixa el seu càrrec
per jubilació

6
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Les llorencenques Maria
Teresa Baltasar i Nati Soler
han participat en el disseny
del calendari

Després de treballar a l’Ajuntament
de Llorenç durant gairebé 40 anys, el
consistori ha volgut retre un petit homenatge a Montserrat Viñas Ventosa,
que ha deixat el seu lloc de treball
per jubilació. Des de l’Ajuntament
se li desitja molta sort en aquesta
nova etapa vital que comença i se li
agraeix la tasca desenvolupada durant tants anys al capdavant del seu
departament, així com el seu esforç i
la seva dedicació per a oferir un bon
servei a la ciutadania.

D’on provenen els ingressos?
Impostos directes (plusvàlua,
IBI, IAE, vehicles)
1.000.500 €

Un Pressupost Municipal al servei
de la ciutadania
El consistori congela els impostos amb la
intenció de no augmentar la pressió fiscal als
veïns i les veïnes de Llorenç

L’Ajuntament ha aprovat el Pressupost Municipal per a aquest any
2020, que augmenta respecte de
l’exercici anterior i preveu uns ingressos i unes despeses que superen els
2.766.000 €. Els comptes públics no
preveuen dèficit i compleixen allò
que estableix la Llei d’estabilitat pressupostària i financera. Pel que fa l’endeutament, el 2019 ha finalitzat amb
un rati de deute viu del 26,07 %, molt
per sota del màxim (110 %) que determina la normativa. Aquest 2020,
per tant, no caldrà aprovar cap pla
economicofinancer.

Inversió al Priorat
Pel que fa a les despeses, aquest
2020 augmenta el capítol destinat
al personal, amb la intenció de garantir les necessitats dels serveis que
s’ofereixen a la ciutadania i, al mateix
temps, tenir en compte l’increment
en les retribucions previst en els Pressupostos Generals de l’Estat.

Congelació d’impostos

El Pressupost Municipal
preveu una inversió de
263.000 € en la xarxa
de subministrament
d’aigua del Priorat

L’increment del Pressupost Municipal
ve determinat pels ingressos obtinguts l’any 2019, que van superar les
previsions inicials. El consistori, en
canvi, ha decidit no apujar els impostos per no augmentar la pressió fiscal
a la ciutadania. Pel que fa a les taxes,
només s’ha modificat una de les ordenances, que incrementa el preu
dels cursos i tallers que s’ofereixen a
Llorenç. Alhora, es mantenen les bonificacions en l’IBI per a les famílies
nombroses i es preveu oferir ajuts per
a les obres de reforma de façanes que
es trobin en mal estat.

De la resta de capítols cal destacar
que es continuen prioritzant els Serveis Socials, amb la signatura d’un
nou conveni amb el Consell Comarcal
del Baix Penedès en aquest àmbit.
Així mateix, en matèria d’inversions,
es preveu destinar 263.000 € per a
millorar la xarxa de subministrament
d’aigua al Priorat. Tot i que aquesta
serà la principal actuació d’aquest
exercici, l’Ajuntament continuarà
duent a terme treballs de manteniment a tot el municipi per garantir la
qualitat de vida de la ciutadania.

Impostos indirectes
25.500 €
Taxes, preus públics i altres
791.500 €
Transferències corrents
(aportacions d’altres
administracions i empreses)
690.430 €
Ingressos patrimonials
(cànons lloguers i concessions)
9.923 €
Transferències de capital
(subvencions)
249.850 €

Total: 2.767.703 €

Distribució de la despesa
Despeses de personal
948.204 €
Despeses en béns corrents i serveis
1.369.550 €
Despeses financeres
4.350 €
Transferències corrents
115.600 €
Inversions reals
263.000 €
Passius financers
65.500 €

Total: 2.766.204 €
iLlorenç GENER 2020
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El Sindicat Agrícola celebra
el seu centenari
Al llarg d’aquest 2020, s’han previst diversos actes i activitats per a commemorar els més de 100 anys del moviment cooperatiu de Llorenç del Penedès. Una conferència
i la presentació d’un logotip donaran el tret de sortida a
la completa programació que ha confeccionat el Sindicat
Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès S. C. C.
L. per celebrar el seu centenari. També el celler cooperatiu,
un edifici noucentista protegit com a Bé Cultural d’Interès
Local i construït l’any 1920 per l’arquitecte Cèsar Martinell,
compleix 100 anys. Va ser un dels primers de la comarca
i actualment comercialitza directament diverses marques
pròpies de vins i caves.

Els programes TREFO i
Enfeina’t afavoreixen quatre
noves contractacions
L’Ajuntament ha incorporat a la seva plantilla quatre persones que durant els propers mesos formaran part de la
brigada municipal. Les contractacions s’han dut a terme
a través dels programes de Treball i Formació i Enfeina’t,
dues iniciatives subvencionades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya a través del Consell Comarcal que pretenen afavorir la inserció d’aquelles persones amb més dificultats
per a accedir al mercat laboral.
Els nous contractes, que es van formalitzar a finals del
mes de desembre, tenen una durada de 6 a 12 mesos.

Recomanacions davant
irregularitats en el
subministrament elèctric
L’Ajuntament informa la ciutadania sobre com actuar davant possibles irregularitats en el subministrament de
l’electricitat. Darrerament s’han detectat algunes baixades i pujades de tensió incontrolades que han ocasionat
molèsties a algunes famílies i han arribat a provocar, en
alguns casos, que diversos aparells elèctrics patissin greus
avaries.
En cas de trobar-se en aquesta situació es recomana comunicar la incidència a la companyia elèctrica trucant al
número de telèfon que apareix a la factura. La companyia
està obligada a obrir una incidència i facilitar un número
de referència que caldrà guardar perquè ens el podran demanar per gestionar l’avaria.
8
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Les baixades
i pujades
incontrolades
poden provocar
greus avaries en els
aparells elèctrics

Llorenç denuncia les
violències contra les
dones
L’Ajuntament treballa per erradicar
totes les formes de violència i
discriminació cap a les dones i per
aconseguir una societat igualitària
i respectuosa
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones, que se celebra anualment el 25
de novembre, l’Ajuntament de Llorenç del Penedès va adquirir una pancarta identificativa d’aquesta important data
i la va penjar a l’edifici consistorial. L’Ajuntament també es
va sumar al manifest oficial impulsat des de l’Institut Català
de les Dones per a condemnar la violència masclista i en
record de totes les dones assassinades. Des de l’any 2003,
que és quan es van començar a comptabilitzar els crims de
manera oficial, més d’un miler de dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles.
De la mateixa manera, l’Espai Jove va coorganitzar una
interessant xerrada que es va celebrar a Albinyana amb diverses persones educadores de carrer del Baix Penedès.

Una xerrada per a
prevenir la violència
masclista
L’Espai Jove del municipi va coordinar
una trobada per sensibilitzar sobre la
vulneració dels drets de les dones
El passat dilluns 25 de novembre, a la tarda, el SIAD, amb
la col·laboració dels espais joves de la comarca, va organitzar una xerrada per a aprofundir en l’abordatge de la
Joves de diversos
violència masclista. En el
municipis de
marc del Dia Internaciola zona van
nal per a l’Eliminació de la
participar en
Violència envers les Dones,
la interessant
la trobada es va celebrar
trobada
a Albinyana i va comptar
amb la participació de diverses professionals educadores de carrer del Baix Penedès. També diversos nois i
noies van assistir a la interessant xerrada, en la qual es van
tractar temes com estudis, dades estadístiques, el marc legal i serveis i recursos d’atenció en l’àmbit de les violències
contra les dones.
iLlorenç GENER 2020
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Apropant la
ciutadania als
objectius de La
Marató
El passat mes
d’octubre la biblioteca
va acollir una xerrada
sobre les malalties
minoritàries

Llorenç es va sumar, un any més, a
La Marató de TV3 amb la voluntat
de sensibilitzar la ciutadania sobre
la importància de col·laborar amb
aquesta campanya de Televisió de
Catalunya. Per això, el passat 29
d’octubre, la biblioteca municipal va
acollir una xerrada —organitzada pel
Servei de Biblioteques i la Fundació
de La Marató i a càrrec de la infermera Maria Àfrica Fortés del Valle— sobre les malalties minoritàries, durant
la qual es van posar alguns exemples
i es va incidir en la importància de la
investigació per a poder lluitar contra
aquestes patologies.

L’explicació de contes
es trasllada al Centre
Gerontològic de Llorenç

Els usuaris i les usuàries
del centre van escoltar
amb atenció els contes que
explicava l’Àngels Garcia

Llorenç celebra el
Dia Internacional de
les Biblioteques
Les persones usuàries de
l’equipament van gaudir
d’un espectacle infantil
i un taller de treballs
manuals
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Amb la voluntat d’apropar els serveis
de la Biblioteca Municipal Mestra
Maria Rafecas als veïns i les veïnes de
totes les edats, el passat 21 de novembre el personal de l’equipament va
visitar les persones usuàries del Centre Gerontològic de Llorenç. Durant
la seva estada, els responsables de la
Biblioteca van explicar alguns contes que van fer gaudir als avis i a les
àvies residents. Aquesta visita ha permès fer arribar a la residència de gent
gran una de les moltes activitats que
s’organitzen de forma periòdica a la
biblioteca i que es destinen habitualment al públic infantil o adult.

El passat 24 d’octubre es commemorava el Dia Internacional de les Biblioteques, una iniciativa que vol recordar
la importància d’aquests espais com a
instrument per a fomentar l’hàbit de
la lectura. A Llorenç, la celebració va
incloure un espectacle titulat A la tardor, castanyes i cargols amb banyes, a
càrrec de la companyia Juga i Aprèn.
Posteriorment, els infants van participar en un taller en el qual van confeccionar una bosseta per a posar-hi
castanyes.

Un mes de novembre dedicat a la cultura del vi

En el marc del cicle «Biblioteques amb DO» es van organitzar xerrades,
un taller infantil i la visita a un celler
Aquest ha estat el segon any en què la Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas ha participat en el programa
«Biblioteques amb DO», una iniciativa que vol portar la cultura del vi a les biblioteques públiques
de Catalunya. Durant el mes de novembre es
van programar activitats culturals variades i per
a tots els públics, com una exposició de plaques
de cava de la Festa Major o un taller infantil en el
qual van participar una vintena de nens i nenes que
van experimentar utilitzant el vi com a element pictòric.
El dia 20 de novembre, la Dolors Garcia, de l’Institut d’Estudis Penedesencs, va fer una xerrada durant la qual va

donar a conèixer un ampli ventall de dones pioneres en el
món del cava, i, el dia 22, el grup Corrandes Són Corrandes va oferir un divertit recital que va encapçalar
en Joan Giralt amb una presentació sobre el vi de
Llorenç.
Altres propostes relacionades amb el món del
vi van ser la visita guiada al celler Avgvstvs, amb
tast de vins inclòs, i la celebració d’un club de lectura sobre la novel·la Todo esto te daré, de Dolores
Redondo, ambientada en una zona vitivinícola. A l’aparador de la biblioteca es va exposar durant tot el mes bibliografia relacionada amb el món del vi.

Una exposició que fomenta
l’estalvi d’aigua
La biblioteca municipal va acollir del 2 al 9 d’octubre l’exposició itinerant «Estima l’aigua, cada gota compta». Es tracta
d’una iniciativa de l’Agència Catalana de l’Aigua que pretén
conscienciar la ciutadania de la importància de canviar alguns dels nostres hàbits per a estalviar aigua.
La mostra donava consells pràctics com tancar les aixetes
mentre ens raspallem les dents o ens afaitem, comprovar
que no hi hagi fuites, dutxar-nos en lloc de banyar-nos, o
fer servir les rentadores i els rentavaixelles només quan estiguin plens. Aplicar algunes d’aquestes mesures pot ajudar a reduir fins al 50 % el nostre consum domèstic d’aigua.
iLlorenç GENER 2020
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Llorenç acull moltes propostes
per a celebrar el Nadal
El nou recorregut de la Cavalcada de Reis va permetre veure de més a
prop Ses Majestats d’Orient
Les festes nadalenques van arribar plenes d’activitats per
a tots els públics i gustos. Un any més, l’Ajuntament i les
entitats locals van organitzar una gran varietat d’actes per
gaudir del Nadal al municipi: els veïns i les veïnes van poder
participar en fires, concerts, tallers infantils, homenatges,
actes religiosos, representacions teatrals, sessions de cinema, balls i espectacles de tota mena. En definitiva, Llorenç
va viure uns dies plens d’alegria, germanor i companyonia.
Els infants, els grans protagonistes de les Festes, van gaudir especialment de la Cavalcada de Reis, que enguany introduïa alguns canvis en el recorregut per tal que els nens
i les nenes poguessin veure de més a prop Ses Majestats
d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar van entrar per la part de
baix de la rambla Marinada i van anar fins a l’ajuntament,
on van ser rebuts per representants municipals. El primer
tinent d’alcalde els va donar la benvinguda i els va lliurar
la clau per a obrir totes les portes del municipi perquè poguessin entrar a deixar els seus obsequis a totes les llars. A
continuació, la rua va seguir per la rambla Marinada fins al
carrer Francesc Macià i, des d’allà, cap a la plaça Immaculada. La Cavalcada de Reis va finalitzar a l’església, on se’ls
va fer la rebuda més popular i multitudinària. Després de
cantar una nadala conjunta, amb la col·laboració de la Coral Infantil Rossinyols, els tres Reis d’Orient van iniciar el repartiment de regals, il·lusions i somriures.
Per la seva banda, la Biblioteca va programar dues activitats amb motiu de les festes nadalenques: el dimarts 17 de
desembre, prop de 25 nens i nenes van participar a l’equipament municipal en un divertit taller per a crear un petit
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arbre que després es van endur a casa i també van ajudar
a guarnir la biblioteca amb un gran arbre de Nadal, i, el dilluns 30 de desembre, l’Enric Rovira hi va conduir l’espectacle infantil La maleta viatgera, que va fer passar una bona
estona a un gran nombre d’infants amb les aventures del
Sr. Frederic, un apassionat dels contes.
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Ajuntament de
Llorenç del Penedès

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

Un procés participatiu decideix el nostre futur com a partit

JUNTS X LLORENÇ
DEL PENEDÈS
/Junts-perLlorenç-del-Penedès479341435578662/
@jxllorenc
www.jordimarles.cat

El Consell Nacional del Partit Demòcrata va aprovar, al mes de desembre, els acords sorgits del procés participatiu «Encarem el futur». El principal és la decisió de transitar a Junts per Catalunya, entès com a projecte ampli en què el partit
aspira a ser una peça clau, alhora que es reconeix el lideratge del president Puigdemont. La proposta va ser aprovada
per l’àmplia majoria del Consell Nacional amb un 85,85 % dels vots.
Des de la direcció del partit s’ha posat en valor aquest procés participatiu, que ha comptat amb la participació de
1.500 persones i durant el qual s’han fet unes 60 trobades repartides arreu del territori. El president, David Bonvehí, ha
volgut destacar-ne el «debat serè i profund que han protagonitzat els associats durant aquest procés» i ha assegurat
que treballaran per complir el mandat assignat, donant compte dels passos a seguir i amb la màxima informació i
transparència.
La decisió de transitar cap a Junts per Catalunya respon a la voluntat de formar part d’un projecte polític que ha de
ser «ampli, integrador, transversal, preparat per a tenir veu clara a totes les institucions i que posi Catalunya per davant de tot». El projecte ha de recollir i fer valdre la tradició política que representa el PDeCAT, perquè, en paraules de
Bonvehí, «tot i que Junts per Catalunya va més enllà del Partit Demòcrata, no es pot entendre Junts per Catalunya sense
el Partit Demòcrata». Des del PDeCAT treballarem amb els actors polítics de Junts per Catalunya per fer realitat aquest
projecte que els associats hem demanat a través d’un procés participatiu.

Reflexions de consum

DECIDEIX
LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
https://decideixllorenc.
wordpress.com/

Ja fa uns dies que hem deixat enrere les festes de Nadal, aquelles festes en què els llums, els menjars familiars i la
màgia només es veuen superats per allò que les provoca: un consumisme vertiginós i creixent. Quantitat, qualitat i durabilitat són elements que (entre moltíssims d’altres) caldria tenir molt més presents abans de triar un o un altre regal,
o si és realment necessari fer-lo.
Les mostres d’afecte i estima han deixat pas a la compra compulsiva i a una obligatorietat inconscient (o no) de
regalar com més millor.
Davant d’aquesta situació, cal plantejar-se i proposar-se reptes gens fàcils en una de les èpoques de l’any en què
comprar pren tot el protagonisme. En aquests dies és complicat trobar alternatives que ens permetin dur a terme un
consum responsable i conscient.
Reduir el nombre de regals, trobar regals immaterials —com ara cultura— o regalar objectes reutilitzables són unes
bones premisses que ens ajudaran a aconseguir aquest repte. A més a més, consumint en el comerç local o de proximitat i en cooperatives o economies orientades a les persones donarem valor a l’economia social i solidària.
Podem regalar desmesura, consumisme exagerat, plàstic i més plàstic i joguines que tanquin les portes de la imaginació o, en canvi, generar noves experiències regalant joguines que fomentin la creativitat, cultura i objectes que ajudin
a reduir els residus del dia a dia. En els dies, mesos i anys que vindran necessitarem molts menys residus i moltes més
idees i imaginació.
El més important, però, és mantenir aquesta consciència durant tots els dies de l’any, tenir en compte el tipus de
consum que realitzem i la nostra petjada ecològica.

Nova etapa política a Espanya

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA
/pscllorenc
pscllorenc@gmail.com
https://pscllorencdelpenedes.wordpress.com

Des del PSC de Llorenç, volem expressar la nostra satisfacció per la constitució del govern de coalició progressista.
Estem convençuts que, amb aquest nou govern, Espanya inicia un nou temps d’esperança i diàleg que esdevé una gran
oportunitat per a Catalunya per a combatre, d’una banda, les desigualtats socials amb polítiques públiques progressistes per a assolir una societat més igualitària i justa i, de l’altra, obrir una dinàmica de diàleg entre les institucions
catalanes i espanyoles per a intentar trobar una solució acordada a la qüestió catalana.
En paraules del president Sánchez, «aquesta serà la legislatura del diàleg social, territorial i generacional». Un govern que, a més a més, compta amb una composició plural i transversal i un grup humà solvent i competent, a més de
paritari.
Als grans reptes socials, econòmics i territorial es suma la imperiosa necessitat de fer front a una dreta cada cop més
retrògrada, que fins i tot s’atreveix a atacar alguns dels pilars bàsics de la societat moderna a la qual volem aspirar. És
necessari, més que mai, reivindicar les lluites que, al marge de les sigles, uneixen tots aquells i aquelles que creiem
en la igualtat real entre homes i dones, la llibertat per a ser i estimar com vulguem i qui vulguem i la defensa del medi
ambient, entre d’altres.

Consum republicà: democràtic, responsable i conscient

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
https://ercllorenc.
wordpress.com/
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De l’U d’Octubre cal treure’n algunes conclusions: una d’elles és el rol polític que van jugar-hi alguns agents socials i
econòmics; per exemple, les empreses de telecomunicacions, amb el tancament de webs; les entitats bancàries, amb
una possible intervenció/bloqueig de les finances de la Generalitat per part de l’Estat; els mitjans de comunicació, amb
la no-publicació dels anuncis de la Generalitat, o algunes empreses, amb el canvi de domicili de la seva seu social.
En el proper embat amb l’Estat caldrà tenir els deures fets. Només amb grans majories col·lectives el Procés pot
avançar, però també és condició necessària tenir grans empreses dels sectors estratègics al nostre costat. Així doncs,
cal convertir la força de les persones consumidores en una gran palanca de canvi imparable.
Moltes de les empreses de l’IBEX 35 tenen un gran poder, una influència abassegadora sobre els mitjans de comunicació, sobre les decisions públiques i, per tant, sobre la nostra vida. Davant d’aquest fet, cal que ens enfortim per a
protegir-nos i neutralitzar-lo. En aquest escenari, és imprescindible i urgent establir una estratègia compartida entre
empreses, persones consumidores i institucions (Generalitat i ens locals) per a avançar cap a la democratització de l’economia. Aquesta estratègia s’ha de basar en quatre grans eixos: cooperativisme, contractació pública, competència i un
Consum responsable: Les decisions de les persones consumidores tenen una gran influència al mercat; cal, doncs,
participar i promoure campanyes a favor del consum responsable, és a dir consumir productes i serveis d’aquelles
empreses compromeses, entre d’altres, amb els valors democràtics, de respecte als drets humans, al medi ambient i
als drets lingüístics.
En definitiva, la lluita democràtica i el dret a decidir vertebren grans majories al nostre país; per tant, apel·lant i implicant una àmplia majoria social podem contrarestar els grans poders fàctics de l’Estat i avançar cap a la independència.

Els avis i les àvies celebren
l’arribada de les Festes
El passat dissabte 14 de desembre es va impulsar un dinar
popular amb els avis i les àvies del poble per a donar la
benvinguda a les festes nadalenques. Seguint amb la tradició, l’Ajuntament de Llorenç del Penedès va organitzar la
trobada amb l’objectiu de gaudir d’una estona amb la gent
gran del municipi explicant anècdotes, compartint experiències i brindant per l’arribada del nou any. En aquesta
ocasió, més d’un centenar de persones grans van participar en el popular dinar de Nadal, que va consistir en un
menú elaborat amb productes de proximitat i propostes
gastronòmiques especialment dissenyades per a aquestes
dates. Un any més, la trobada va estar marcada pel bon ambient i l’alegria.

Llorenç donarà el tret de sortida
a la 2a Volta Ciclista al Penedès
Després d’estrenar-se l’any passat, Llorenç tornarà a acollir
la sortida de la segona edició de la Volta Ciclista al Penedès.
La prova, que es celebrarà els darrers dies del mes de juliol per les carreteres de la comarca, es preveu que compti
amb la presència de més equips internacionals, a part dels
grups que ja van prendre part en la primera edició.
Així mateix, el pròxim dissabte 28 de març, el municipi
formarà part de la sisena etapa de la 100a Volta Ciclista a
Catalunya. La cursa està inclosa en la màxima categoria
ciclista mundial, la qual cosa comportarà un moviment
aproximat d’uns 175 corredors, 70 cotxes i 20 motos,
acompanyats per un dispositiu de 50 motos i 3 cotxes dels
Mossos d’Esquadra.

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

21 DE NOVEMBRE DEL 2019 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació Modificació de crèdit 4/2019

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès,
Programa d’Ocupació 2020

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

Aprovació ratificació acord dissolució Consorci Universitari del Baix
Penedès

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

Aprovació pressupost, bases d’execució, plantilla de personal i relació
de llocs de treball per a l’exercici 2020

Junts, PSC-CP

Aprovació acord de col·laboració amb el Club Ciclista Catalunya per a
la II Volta Ciclista al Penedès

Junts, PSC-CP

EN CONTRA

ABSTENCIÓ
DL-CUP-PA

DL-CUP-PA,
ERC-AM
DL-CUP-PA,
ERC-AM
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Cavalcada
de Reis

