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La revista municipal del mes d’abril ha 
vist modificat el seu format habitual 
amb la voluntat d’informar la ciutada-
nia sobre les afectacions que l’emer-
gència causada per la Covid-19 està 
tenint en el nostre municipi. En aques-
ta línia, una gran part de la publicació 
està dedicada a la crisi sanitària. Així 
mateix, aquest número no disposa de 
l’espai habitual per a l’agenda, ja que 
no és possible garantir que els actes 
previstos per als propers mesos es pu-
guin celebrar amb normalitat.

Garantint que la 
informació arribi a 
la ciutadania

El 21 de març s’havia de celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia. La Institució de 
les Lletres Catalanes havia escollit el 
poema A hora foscant, de Josep Car-
ner, com a emblema d’aquesta diada. 
A causa del confinament, a Llorenç 
s’han hagut de suspendre les activitats 
programades: un recital poètic a càrrec 
de Mònica Farré i un joc interactiu per 
a infants a la biblioteca. S’espera poder 
dur-les a terme en els propers mesos.

Ajornats els actes de 
commemoració del 
Dia de la Poesia
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Aturar la pandèmia és cosa 
de tots i totes

Estem davant d’una crisi sanitària —alguns en diuen pandèmia— i desco-

neixem l’escenari que ens deixarà. De moment, des del passat 14 de març, 
a Llorenç estem confinats a casa, missatge que esteu complint en les me-

sures que us anem recomanant. Desitjo, de tot cor, que quan llegiu aques-

tes paraules, potser, la situació hagi canviat a positiu i ens trobem en un 

estadi més favorable per a recuperar, de mica en mica, una normalitat que 
ens ha estat arravatada.

D’altra banda, l’Ajuntament estem col·laborant, colze a colze, amb 
l’Àrea Bàsica Sanitària del Baix Penedès Interior, conjuntament amb 

l’Arboç, Banyeres, Sant Jaume i Llorenç. Els resultats obtinguts estan sent 

molt positius. La col·laboració ha facilitat la compra de material sanitari, el 

control dels pacients donats d’alta així com el seguiment de les persones de 

més de 65 anys que viuen soles. També vull destacar la solidaritat ciuta-
dana i agrair les iniciatives que s’estan duent a terme per a la confecció de 

mascaretes, pantalles protectores o bates d’un sol ús. La conjuntura actual 

ha alterat per complet les nostres vides i, el que és més important, ha para-

litzat el motor de l’economia, amb negocis i comerços tancats i molta gent 

que es troba en un expedient de regulació d’ocupació temporal (ERTO). 

Esperem i desitgem que aquests es 

reverteixin tan bon punt hagi passat 

aquesta crisi. Les mesures que s’han 
i s’hauran de prendre han de donar 
una resposta contundent a la crisi, 
com s’espera d’un estat democràtic 
i modern, la qual cosa fins ara no s’ha 

vist, ja que qui ha parat el cop, com 

sempre, és la gent treballadora.

Com a missatge, vull demanar-vos 

que us quedeu a casa i limiteu i planifiqueu les sortides i les compres. 

S’ha comprovat que la millor mesura per a evitar els contagis és estar aïllat 

de la gent fins que es pugui garantir la tornada a la vida normal. Encara 

haurem d’esperar uns quants dies més, i per això us animo a participar o 

col·laborar en iniciatives tan divertides i ben pensades com va ser el «ver-

mut confinat». Molts ànims i, sobretot, quedeu-vos a casa!!!

La coordinació entre 
municipis ha facilitat 
la compra de material 
sanitari i millorat el 
seguiment dels pacients 
donats d’alta

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès
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cal recordar que només està permès 
sortir dels domicilis per a l’adquisició 
d’aliments i productes farmacèutics 
de primera necessitat; l’assistència a 
instal·lacions sanitàries per urgències; 
el desplaçament al lloc de treball i el 
retorn a la llar; l’assistència i cura de 
menors, gent gran i persones amb 
discapacitat; el desplaçament a en-
titats financeres, i per causa de força 
major o necessitat. 

La crisi del coronavirus ha canviat 
el dia a dia dels llorencencs i les llo-
rencenques. Des del divendres 13 de 
març, l’Ajuntament de Llorenç ha po-
sat en marxa diverses mesures amb 
la voluntat de pal·liar els efectes de 
l’emergència sanitària al municipi. El 
mateix divendres, seguint les indi-
cacions del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya, es va 
activar el Pla d’Actuació del PROCI-
CAT —per a emergències associades 
a malalties transmissibles emergents 
amb potencial d’alt risc— per a pre-
venir la propagació del virus.

En aquest sentit, el consistori va 
suspendre tots els actes i esdeveni-
ments programats i va decretar el 
tancament d’equipaments munici-
pals com la zona esportiva, la biblio-
teca municipal Mestra Maria Rafecas, 
l’Espai Jove i la Casa de Cultura.. Prè-
viament ja s’havien tancat l’escola Les 

Cometes i la llar d’infants El Nieró per 
ordre del Departament d’Educació.

Així mateix, es va constituir un Co-
mitè d’Emergències Municipal —in-
tegrat per l’alcalde, Jordi Marlès, i els 
regidors de Serveis, Ocupació, Educa-
ció i Medi Ambient— per a garantir 
els serveis bàsics i essencials per a la 
població i vetllar pel compliment de 
les mesures. Des d’aleshores, l’Ajun-
tament ha suspès l’atenció directa 
al públic i ofereix atenció telefònica i 
electrònica. 

Limitacions de la circulació de la 
ciutadania
El dissabte 14 de març, el Govern de 
l’Estat va declarar l’Estat d’Alarma i 
el confinament de la població a les 
seves llars, així com un seguit de me-
sures bàsiques per a limitar la mobi-
litat de la ciutadania que encara es 
troben vigents. Per aquest motiu, 

Les tasques de 
desinfecció se centren 
especialment en els 
espais més transitats 
del poble

Llorenç fa front a l’emergència 
sanitària

L’Ajuntament va tancar ràpidament els centres 
educatius i els equipaments municipals i va 

suspendre les activitats programades

De la mateixa manera, des del di-
vendres 20 de març, l’Ajuntament rea-
litza treballs de neteja i desinfecció en 
diversos punts del municipi per evitar 
contagis per tots els mitjans possibles. 
Les intervencions, que es realitzen pe-
riòdicament, se centren especialment 
en les zones amb més trànsit de via-
nants, com els carrers que es troben a 
prop dels establiments d’alimentació 
oberts, la farmàcia, els forns de pa i les 
entitats bancàries. També s’ha proce-
dit a la desinfecció dels contenidors 
de deixalles, tant dels que es troben 
en illes com dels que estan aïllats. 

Restriccions al Centre                 
Gerontològic
Des que van arribar les primeres aler-
tes, es va decidir restringir les visites 
al Centre Gerontològic Llorenç. Amb 
l’empitjorament de la situació, es van 
prohibir i es van organitzar zones d’aï-
llament per si es detectaven persones 
amb símptomes. 

Des del consistori es considera que 
la residència ha sabut gestionar la cri-
si de forma correcta: ha mantingut un 
contacte constant i transparent amb 
l’Ajuntament i amb el CAP de l’Arboç 
i s’han realitzat les proves a les 70 per-
sones treballadores del centre, que 
han donat negatiu, i als 113 residents, 
entre els quals s’han trobat 10 casos 
positius, dels quals 2 no han pogut 
superar la malaltia. 
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Què és el SARS-CoV-2?
Aquest nou tipus de coronavirus presenta una simptomatologia clínica 
similar a la de la grip, i el 80 % dels casos acostumen a ser lleus. El 
període d’incubació és de 2 a 14 dies.

Quins són els grups de més risc?
Les persones d’edat avançada i les persones amb problemes d’immunitat 
o amb malalties cròniques com les cardiovasculars, les cardíaques, les 
pulmonars o la diabetis.

Com es transmet?
Per les gotes respiratòries i pel contacte directe amb les secrecions que 
es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes 
secrecions infecten si entren en contacte amb el nas, els ulls o la boca.

Quins són els símptomes?
Els símptomes més comuns són malestar general, febre i tos. En els casos 
moderats es pot produir també sensació de falta d’aire.

Recomanacions generals per a la ciutadania
[ Renteu-vos les mans freqüentment amb aigua i sabó o amb solucions 
alcohòliques al 70 %.

[ Tapeu-vos la boca i el nas amb la cara interna del colze o amb mocadors 
d’un sol ús en tossir o esternudar.

[ Mantingueu una distància de seguretat d’entre 1 i 2 metres amb altres 
persones.

[ Eviteu compartir menjar, estris i altres objectes.

[ Eviteu tocar-vos la boca, el nas i els ulls sense rentar-vos abans les mans.

Mesures a adoptar en els establiments comercials
[ La permanència als locals ha de ser l’estrictament necessària per a realitzar 
l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat.

[ S’han d’evitar les aglomeracions i, per això, només es pot permetre l’accés 
simultani de cinc persones als establiments.

[ S’ha de controlar que els consumidors i els empleats mantinguin la 
distància de seguretat d’almenys un metre per tal d’evitar possibles 
contagis.

[ Cal proveir les persones treballadores dels elements de protecció 
individual necessaris, com guants i mascaretes.

Si creus que pots patir la malaltia truca al 061

* Nota: Aquestes eren les principals mesures i recomanacions fins al tancament de la revista.
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Per tal de minimitzar el risc de contagi del co-
ronavirus i impulsar les mesures necessàries 
per a posar fi a la pandèmia, els ajuntaments 
de Llorenç del Penedès, l’Arboç, Banyeres 
del Penedès i Sant Jaume dels Domenys van 
crear, el mateix dissabte 14 de març, un comitè de crisi. Una 
de les accions ha estat la compra de material sanitari per al 
CAP de l’Arboç i la Xarxa Sanitària Santa Tecla, que configu-
ren l’Àrea Bàsica Sanitària del Baix Penedès Interior.

En total, s’han destinat 22.000 euros a l’adquisició de ten-
siòmetres i saturadors d’oxigen amb la voluntat de poder 
controlar aquelles persones amb risc de patir la malaltia o 

Es destinen 22.000 
euros a la compra de 
material sanitari
L’Ajuntament de Llorenç i 
els consistoris de l’Arboç, 
Banyeres del Penedès i Sant 
Jaume dels Domenys han 
creat un comitè de crisi

El consistori s’ha adherit al manifest elaborat per l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques, l’Associació de 
Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de 
Catalunya. El text fa una crida a unir esforços per a superar 
la situació actual i demana responsabilitat en les decisions 

que es prenen, així com 
més recursos i eines per al 
món local, perquè s’hi pu-
gui treballar millor per a fer 
front a la crisi sanitària.

Concretament, es re-
clama poder mobilitzar el 
superàvit del 2019 sense 

limitacions, flexibilitzar les directrius de la regla de despesa 
i d’estabilitat pressupostària, anul·lar totes les mesures que 
encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local i 
garantir les aportacions de les administracions supramuni-
cipals redefinides d’acord amb les noves necessitats.

L’Ajuntament dona 
suport al manifest dels
ens locals
Davant l’emergència sanitària, 
es demana extremar mesures i 
destinar més recursos al món local

El manifest fa una 
crida a unir esforços 
per a superar la 
situació actual

que han estat donades d’alta des de l’Hospital del Vendrell 
i s’han de confinar a les seves llars.

D’altra banda, s’han posat a disposició del personal sa-
nitari del CAP de l’Arboç 14 telèfons mòbils per a poder fer 
trucades de seguiment als veïns i les veïnes. Finalment, s’ha 
habilitat un telèfon de reforç per a facilitar la comunicació 
entre les famílies i els professionals de pediatria del CAP.
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Amb la voluntat de continuar fent costat als infants i les fa-
mílies, l’Ajuntament va repartir, entre el 25 i 26 de març, les 
targetes moneder que substitueixen les beques menjador. 
Treballadors municipals van entregar-les personalment als 
domicilis de les persones beneficiàries, que són els alum-
nes que tenen concedida una beca socioeconòmica.

Les targetes moneder, que es van lliurar activades i fun-
cionen sense PIN, permeten a les famílies fer compres en 
establiments d’alimentació. Inicialment es van repartir 
amb una càrrega de 40 euros, que corresponia al període 
transcorregut entre el dia que es van tancar les escoles i 
el 30 de març. L’Ajuntament informa que aquestes targetes 
no es poden llençar, ja que si el confinament s’allarga es 
continuaran recarregant.

El consistori entrega targetes 
moneder a les famílies

Es posen en marxa diverses mesures econòmiques
per a mitigar la crisi del coronavirus

El consistori ha modificat el calendari fiscal de tributs, accelerat el pagament 
de factures i aprovat deduccions a bars i restaurants

L’Ajuntament ha decidit posposar el pagament de taxes i 
impostos municipals amb l’objectiu d’ajudar a pal·liar els 
efectes econòmics de l’emergència sanitària. En aquest sen-
tit, s’ajornen tributs com l’IVTM, l’IBI o l’IAE i es modifiquen 
els terminis de la taxa de subministrament d’aigua. Pel que 
fa a la Llar d’Infants El Nieró no es cobrarà cap rebut més 
fins que els infants puguin tornar al centre. Així mateix, el 
consistori ha aprovat el retorn a les famílies de la part pro-
porcional del mes de març durant la qual no es va oferir 
el servei. Per a qualsevol consulta, es pot contactar amb 
l’Ajuntament a través del telèfon 977 677 106.

El consistori també ha establert el pagament d’urgència 
de totes les factures que es puguin assumir per a injectar 
més liquiditat en el sector privat, així com la deducció de la 
part proporcional de la taxa d’ocupació de via pública a les 
parades del mercat, bars i restaurants que han hagut d’atu-
rar la seva activitat durant l’Estat d’Alarma.

De la mateixa manera, la Diputació de Tarragona ha suspès 
el termini de cobrament en voluntària de tots els padrons. 
Així mateix, des de l’inici de l’emergència sanitària, totes les 
seves oficines d’atenció a la ciutadania romanen tancades, 
però es manté l’atenció telefònica i per correu electrònic.

El nou calendari fiscal, 
que es podrà modificar 
o posposar en funció 
de l’evolució de la crisi 
sanitària, es pot consultar 
al web municipal
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Amb la voluntat d’evitar el risc de transmissió i contagi del 
coronavirus SARS-CoV-2 als centres de salut, el CAP de Llo-
renç roman tancat des que es va decretar l’Estat d’Alarma. 
L’atenció a la ciutadania es centralitza ara al CAP de l’Arboç, 
on només s’atenen emergències. Tot i així, s’ha habilitat un 
telèfon de reforç per a les consultes de pediatria.

Pel que fa a les dones embarassades l’Hospital del Ven-
drell continua atenent-ne les urgències i les visites progra-
mades de control i seguiment.

Es posen a disposició de la ciutadania altres serveis, com 
el suport psicològic que ofereix el Col·legi de Psicòlegs de 
Tarragona, i es reforça l’atenció a les víctimes de violència 
de gènere.

La resposta a la Covid-19 
fa necessaris alguns 
canvis en l’atenció 
sanitària
El CAP de Llorenç roman tancat i 
les emergències es centralitzen al 
Centre d’Atenció Primària de l’Arboç 

La situació d’excepcionalitat ha obligat a tancar la deixa-
lleria comarcal de Bellvei i a suspendre temporalment el 
servei de recollida d’andròmines i trastos vells. Tot i així, 
l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania perquè es seguei-
xin les normes i es faciliti la feina als treballadors i les tre-
balladores que intenten garantir el bon funcionament dels 
serveis bàsics.

Com hem de gestionar 
els nostres residus 
domèstics?

Telèfons d’interès
OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
977 677 106

CAP DE L’ARBOÇ
[ Emergències:  977 671 588
[ Consultes pediàtriques: 631 525 824 

HOSPITAL DEL VENDRELL 628 936 260

CATSALUT RESPON  061

COL·LEGI DE PSICÒLEGS DE TARRAGONA
[ Assessorament a la ciutadania 649 756 713
[ Atenció a professionals sanitaris  93 576 88 56

ATENCIÓ A LA DONA
[ SIAD Baix Penedès 977 157 177
[ Atenció contra la violència masclista
900 900 120
[ Atenció a les víctimes de violència de gènere 016

Habitatges amb positius o en 
quarantena

[ Els residus del pacient s’han de dipositar en una bossa 
ficada dins un cubell de la brossa —preferiblement amb 
tapa i pedal d’obertura— ubicat a la mateixa habitació, 
sense realitzar-ne la separació per al reciclatge.

[ Aquesta bossa s’ha de tancar adequadament i 
d’introduir en una segona bossa on es dipositaran 
els guants i les mascaretes utilitzats per la persona 
cuidadora. Aquesta segona bossa es diposita a la bossa 
d’escombraries de la fracció «resta».

Habitatges sense positius ni 
quarantena:

[ Es recomana realitzar la separació dels residus com 
es fa habitualment i dipositar les diferents fraccions 
als contenidors corresponents.

[ Els guants de làtex o nitril utilitzats no han de 
llençar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc), 
sinó que han d’anar al de la «resta» (gris).
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L’Ajuntament vol agrair l’esforç de totes aquelles persones 
voluntàries que ofereixen la seva ajuda a veïns i veïnes 
que no poden sortir de casa per adquirir productes bàsics 
o que dediquen el seu temps a la confecció de mascare-
tes. Així mateix, el consistori dona suport a un grup de vo-
luntaris de Banyeres que imprimeix viseres en 3D per als 
hospitals de la demarcació. Una altra iniciativa solidària és 
la que proposa als infants fer arribar missatges d’ànim al 
personal sanitari o a les persones malaltes de coronavirus 
que no poden rebre visites de familiars. Els missatges es 
poden fer arribar a l’Hospital del Vendrell a través del cor-
reu anims@xarxatecla.cat.

L’emergència sanitària fa 
sorgir iniciatives solidàries

Les caramelles i el «vermut 
confinat», dues propostes per 
a fer poble
El passat 28 de març, un grup de veïns i veïnes va organitzar 
un «vermut confinat». La iniciativa, que va rebre el suport 
del Centre i La Cumprativa, pretenia fer més amè el confi-
nament.  A través d’Instagram es va poder seguir un pro-
grama de ràdio en el qual no van faltar entrevistes locals, 
missatges d’ànim i peticions musicals.

D’altra banda, la Societat Coral El Gotim, que encarava 
les seves setenes caramelles amb més integrants que mai, 
van pujar a les xarxes una versió confinada de «La Dansa de 
l’Amor» i amb una furgoneta i un altaveu van passejar les 
seves cançons pel poble.

El fet de romandre a casa durant un llarg període de temps 
pot alterar els nostres hàbits; per això és important man-
tenir una actitud positiva, trencar amb el sedentarisme i 
ocupar el temps amb alguna afició o fent activitats que es 
poden trobar per Internet. El servei eBiblio incorpora noves 
lectures electròniques per a infants i adults, a través del web 
catalunya.ebiblio.cat. Les persones que no tinguin el car-
net de la biblioteca poden accedir a la plataforma omplint 
un formulari que els permetrà donar-se d’alta com a per-
sona usuària. Aquest registre serà vàlid durant tres mesos. 
La xarxa de biblioteques també recomana contes en línia, 
còmics i altres recursos educatius gratuïts.

Des de la Generalitat de Catalunya s’ofereix suport a les 
famílies amb informació sobre el coronavirus en forma de 
conte i activitats per a fer a casa.

Activitats i recursos per a fer 
a casa durant el confinament

Es convida els infants a fer 
dibuixos o enviar cartes d’ànim 

per a les persones malaltes i el 
personal sanitari

Podeu trobar 
més propostes 

aquí
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Al mes de febrer, regidors i tècnics de joventut de la 
comarca van participar en una jornada per a presentar 
la memòria d’activitats de l’any 2019 del Pla Comarcal 
de Joventut i el conveni 2021-2024 del projecte Jove 
Baix Penedès, que treballa en xarxa amb els munici-
pis adherits de la comarca. En aquesta trobada es van 
tractar temes diversos com la necessitat de potenciar 
els «punts lila» durant les festes majors per a prevenir situa-
cions de violència de gènere.

Actualment, Llorenç treballa en l’elaboració del nou Pla 
Local de Joventut, un full de ruta que ha de definir les línies 
estratègiques i politiques prioritàries del consistori en l’àm-
bit de joventut per als propers quatre anys. De moment 
n’ha finalitzat la fase de la diagnosi, que ha comptat amb 

Treballant per a oferir 
eines i recursos al 
jovent
Una quarantena de nois i noies 
han participat en la primera fase 
de l’elaboració del nou Pla local 
de Joventut

Usuaris i usuàries de l’Espai Jove van assistir, el dia 10 de 
març, a la primera Fira de l’Ocupació i l’Emprenedoria del 
Baix Penedès, celebrada a Coma-ruga. Un dia abans, es van 
organitzar a la biblioteca de Llorenç unes sessions informa-
tives per a motivar el jovent i dotar-los d’eines per a presen-
tar la seva candidatura a algun dels 600 llocs de feina que 
oferien 35 empreses de diferents sectors. Les sessions de 
treball estaven coordinades per l’educadora de Medi Obert 
del municipi, que els va acompanyar a la fira per garantir 
que hi tinguessin alguna persona de referència.

Durant el primer trimestre de l’any, l’Espai Jove ha orga-
nitzat també altres activitats com jocs de taula, un taller de 
pintura de mandales, la projecció d’una pel·lícula, un tor-
neig de FIFA, una xerrada sobre les xarxes socials i sessions 
d’orientació per a fer els deures i aprendre tècniques d’es-
tudi. Els usuaris i usuàries del servei també han pintat un 
mural per commemorar el dia de la dona. 

L’Espai Jove aposta per 
l’orientació laboral i 
formativa
Joves llorencencs van participar 
en la 1a Fira de l’Ocupació del Baix 
Penedès

la participació d’una quarantena de joves de 15 a 30 anys 
i una quinzena d’experts, entre els quals hi havia personal 
docent i sanitari, educadors i treballadors socials, agents 
dels cossos de seguretat i entitats locals.

L’elaboració del nou pla utilitza una metodologia basa-
da en la participació juvenil i la coordinació entre departa-
ments i institucions.
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El Dia Internacional de les Dones va 
posar el seu focus en la figura de Te-
resa Pàmies, escriptora, periodista 
i activista per la reivindicació de la 
igualtat entre homes i dones. L’any 
2019 es van complir 100 anys del seu 
naixement i, per aquest motiu, es 
van organitzar a tot Catalunya actes 
diversos dedicats a la seva persona. 

Llorenç no va ser una excepció: el 
Servei de Biblioteques va cedir l’ex-
posició «Tot és en els llibres», que es 
va poder visitar a la biblioteca Mestra 
Maria Rafecas durant el mes de març, 
i el Club de Lectura també va dedi-

car una sessió a un dels seus llibres: 
La vida amb cançó. Aquesta obra li-
terària va ser la protagonista d’una 
lectura de textos que es va organit-
zar el dia 6 de març a la tarda a la 
biblioteca municipal i que va anar a 
càrrec de l’Elena Palau i l’Eva Rafecas. 
Durant l’acte es van poder escoltar 
algunes de les cançons que Teresa 
Pàmies havia escollit en el programa 
El matí de Catalunya Ràdio, on va 
col·laborar als anys 90.

Un dels actes més populars va ser 
el sopar commemoratiu que es va 
celebrar el mateix dia al restaurant 
Can Kildo, durant el qual es va poder 
consultar el manifest institucional 
que denunciava les desigualtats en-
cara existents en la nostra societat 
entre dones i homes.

Amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones, l’Espai Jove va organit-
zar la pintada d’un mural a la zona 
esportiva, una activitat que es va dur 
a terme de forma conjunta amb el 
col·lectiu L’Atzavara.

El jovent va participar 
activament en la 
celebració del 8 de Març 
amb la pintada d’un 
mural commemoratiu a 
la zona esportiva

La ciutadania reivindica la igualtat 
entre homes i dones

La commemoració del 8 de Març va 
incloure diversos actes al voltant de la 

figura de l’escriptora Teresa Pàmies

Llorenç del Penedès, 
compromès amb la 
igualtat

Ja fa uns mesos que vam en-
cetar una nova etapa política 
a Llorenç amb la incorporació 
d’una regidoria de nova creació, 
com és la d’Igualtat.

Per primera vegada a la nos-
tra vila comptem amb una re-
gidoria específica en aquesta 
matèria, els objectius de la qual 
recauen en dos eixos fonamen-
tals: en primer lloc, i de forma 
transversal, pretén un municipi 
sensibilitzat i compromès amb 
els valors feministes, i d’altra 
banda es vol treballar per a do-
nar visibilitat i defensar els drets 
i les llibertats de les persones 
LGBT+.

Des que iniciàrem aquest 
camí, hem pogut promoure di-
verses accions entorn de dates 
clau com són el 25 de novem-
bre o el 8 de març. També vam 
comptar per primera vegada 
amb un Punt Lila per la nostra 
Festa Major, amb un resultat 
molt satisfactori, i en els propers 
dies se’ns concedirà el Distintiu 
per la Igualtat de Gènere de l’As-
sociació ForgenderSeal, essent 
aquest el primer segell de qua-
lificació i reconeixement públic 
a favor de la igualtat de gènere 
en l’àmbit municipal.

Interpel·lem tots aquells i 
aquelles que vulgueu ajudar a 
seguir construint aquesta regi-
doria que hi feu les vostres apor-
tacions i propostes amb l’objec-
tiu d’aconseguir un Llorenç més 
modern, igualitari i obert.

Xavi Pova
Regidor de Joventut i Igualtat
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Contes i activitats infantils per a gaudir
de la Biblioteca durant tot l’any

De gener a març, l’equipament va organitzar propostes diverses
com tallers de dibuix i de treballs manuals

Amb la voluntat d’oferir propostes d’oci als infants en el 
seu temps de lleure, la Biblioteca organitza cada quinze 
dies un seguit de tallers que, generalment, es reforcen 
amb l’explicació d’un conte. Durant el primer trimestre de 
l’any, els més petits de la casa van poder crear una tortuga 
amb escuma EVA, veure un conte audiovisual sobre l’ele-
fant Elmer i fer una papallona amb cartró. També es va or-
ganitzar un taller de dibuix i un altre per a aprendre a cosir 
punts de llibre amb llana. Els tallers aporten una estona de 
companyonia als infants i són una bona manera perquè 
coneguin el servei i agafin contes que es poden emportar 
a casa.

Des de la Biblioteca es convida els nens i les nenes a con-
sultar les revistes que poden trobar-hi destinades especial-
ment als infants. És el cas de Cavall fort, per a nens i nenes 
a partir dels 9 anys; Cucafera, destinada a infants de 4 a 6 
anys que es preparen per a aprendre a llegir; El Tatano, amb 
seccions divertides per a nens i nenes a partir dels 4 anys, i 
Love English junior, que permet aprendre anglès d’una ma-
nera divertida. Les revistes també formen part del servei de 
préstec. Per a poder emportar-se-les a casa només cal tenir 
el carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat, que 
es pot obtenir a la Biblioteca de Llorenç de forma gratuïta.

La Biblioteca Municipal aprofita algunes dates per a mos-
trar els llibres i les publicacions que es poden trobar a 
l’equipament sobre determinats temes d’interès. El passat 
11 de febrer, coincidint amb el Dia de les Dones Científi-
ques, els usuaris i les usuàries de l’equipament van tenir al 
seu abast un petit aparador amb bibliografia específica. El 
mateix va passar durant l’organització de la Setmana Bio: al 
mes de març, la Biblioteca va rebre una dotació de llibres 
de lectures inclusives que també va mostrar a la ciutada-
nia. Aquest material es podrà consultar i agafar en préstec 
quan l’equipament pugui tornar a obrir amb normalitat.

Un aparador ple de novetats 
bibliogràfiques

Publicacions infantils
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La Biblioteca i l’Escola Les Cometes 
es sumen a la campanya Lecxit, una 
iniciativa impulsada des de la Fun-
dació Jaume Bofill amb la voluntat 
d’impulsar l’èxit educatiu a través de 
la millora de la comprensió lectora 
de l’alumnat que finalitza l’educació 
primària. Es preveu organitzar ses-
sions d’una hora a la setmana entre 
un/a alumne/a i una persona volun-
tària per a transmetre a les nenes i 
als nens el gust per la lectura. Les ins-
cripcions s’hauran de fer a la biblio-
teca. El programa s’activarà quan es 
reprengui el curs escolar.

Una campanya per 
a entendre la vida a 
través de la lectura
S’organitzen trobades 

entre persones 
voluntàries i alumnes de 
primària per a promoure 

l’hàbit lector

En els darrers mesos, el consistori ha 
dut a terme diverses actuacions a 
la llar d’infants El Nieró per a millo-
rar-ne les instal·lacions. Els treballs 
han inclòs el canvi d’una placa de la 
caldera per garantir el bon funciona-
ment de la calefacció i la substitució 
de les plaques solars, que permeten 
un important estalvi energètic.

S’hi han dut a terme també altres 
millores com la pintura de les tan-
ques exteriors de fusta o la substitu-
ció dels armaris de la cuina.

Es milloren les 
instal·lacions de 

la Llar d’Infants El 
Nieró

Se n’ha reparat la 
calefacció i pintat la 

tanca exterior i se n’han 
substituït les plaques 

solars 

Unes 350 persones 
participen en el 12è 
Cros Escolar

El passat diumenge 16 de febrer, Llo-
renç va acollir el 12è Cros Escolar, una 
prova organitzada per l’Escola Les 
Cometes, l’AMPA i l’Ajuntament de 
forma conjunta amb el Consell Espor-
tiu del Baix Penedès. La iniciativa va 
ser tot un èxit, atès que va comptar 
amb la participació de 350 persones 
d’arreu de la comarca. El temps va 
acompanyar i els infants van gaudir 
de la pràctica d’activitat física amb 
les seves famílies. Des del consistori 
es vol felicitar i agrair l’esforç de les 
entitats organitzadores així com de 
totes aquelles persones voluntàries 
que van fer possible el bon desenvo-
lupament de la jornada. 

El Cros Escolar de 
Llorenç és una de 
les proves dels Jocs 
Escolars Esportius 
de Catalunya
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JUNTS X LLORENÇ 
DEL PENEDÈS 

    /Junts-per-
Llorenç-del-Penedès-
479341435578662/
    @jxllorenc
www.jordimarles.cat 

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

DECIDEIX 
LLORENÇ

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

PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA

    /pscllorenc
pscllorenc@gmail.com
https://pscllorencdelpe-
nedes.wordpress.com

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA

    /ercllorenc
https://ercllorenc.
wordpress.com/

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

L’alcalde d’Igualada i responsable de Política Municipal del Partit Demòcrata, Marc Castells, ha destacat la vàlua de la 
política local com a la millor forma d’afrontar la situació de crisi derivada de la Covid-19. Castells ha destacat els ajunta-
ments com la «xarxa de seguretat que pot ajudar els veïns més necessitats» i, en aquest sentit, ha assegurat que 
«en aquesta situació, la millor manera de  fer política és no rendir-se, estar al costat de la gent i fer-ho al millor 
possible per a resoldre els seus problemes». L’alcalde d’Igualada ha recordat que, tot i que «molt sovint no s’escolta 
el món local i no se li dona expertesa», les administracions locals «som la primera administració a escoltar i resol-
dre els problemes de la gent». Per a Castells, el més important ara és «treballar pensant en la gent i per a la gent», 
i no dedicar-se a buscar responsables i assenyalar culpes, assegurant que «ja  arribarà el moment en què es posarà a 
lloc els responsables d’aquesta crisi actual. Ara el que toca és estar amb els que ens necessiten». Així, ha defensat 
que voler que els responsables assumeixin les conseqüències «no ens ha d’impedir treballar pensant en el bé de la 
ciutadania, sense estar bloquejats per retrets ni partidismes».

Finalment, Castells ha destacat la importància de recordar que el món local no només té «el deure d’ajudar la 
gent», sinó que també ha de ser capaç de «crear oportunitats i projectes que dibuixin un futur esperançador». Així 
doncs, ha exhortat els servidors locals a «trobar i generar oportunitats en aquesta maleïda crisi perquè els nostres 
municipis en puguin sortir reforçats».

És vital que els municipis aprofitin aquests temps per a «adaptar-se a noves realitats i adaptar-se al futur», que 
ha situat en el plantejament d’una «nova cultura industrial, basada en les noves tecnologies i en les noves realitats 
de la  societat», i d’una «urbanització que prengui consciència de la necessitat de viure en espais més naturals». 

Un alcalde al bell mig de la pandèmia!!!

L’última vegada que vam veure aglomeracions a la comarca va ser el cap de setmana del 8 de març, dia de la dona tre-
balladora. Ara tenim una crisi que destapa, un cop més, la inviabilitat del capitalisme, un sistema que en moments difí-
cils vulnera els drets de la majoria treballadora. Onades de solidaritat, xarxa, voluntariat i suport mutu han sorgit d’una 
mar que ja onejava molt revolta. Esclata la bona fe de les cosidores de mascaretes, el rostre femení de la desinfecció de 
les llars i de la cura dels familiars, la precarietat de les residències… al costat, paradoxalment, d’un 8 de març que dema-
nava corresponsabilitat i socialització de les cures, i d’uns governants que s’aprofiten d’aquesta gratuïtat patriarcal per 
a fer front a la Covid-19 mentre no toquen ni un privilegi dels seus ni de les empreses de l’IBEX 35.

Al mateix temps, s’ha viscut una experiència de por, control social i obediència popular molt perillosa per a les cons-
ciències crítiques i molt pràctica per a qui vol silenciar una població que estava en revolta permanent. Per sort, el poble 
treballador català és imparable, i el confinament ens ha fet més forts. Amb l’experiència de l’autogestió per a assumir 
allò que l’Administració no assumeix per a la salut dels veïns, havent observat amb ulls crítics, des de casa, la pèssima 
gestió de la crisi des del nacionalisme feixista, el classisme, el racisme i el masclisme, la gent tornarà a sortir al carrer. 
I ho farà perquè l’exèrcit espanyol no torni a trepitjar els nostres pobles i ciutats, perquè tothom recuperi els seus llocs 
de treball, perquè el planeta pugui respirar sempre com en temps de confinament, perquè cap persona no deixi de ser 
legal quan s’acabi la collita de la fruita i cap dona no torni a ser maltractada ni a casa seva ni enlloc.

Volem agrair l’esforç dels voluntaris, professionals i periodistes que durant el confinament han facilitat la vida a Llo-
renç. Estem segurs que després del confinament, a l’Ajuntament, es parlarà més de vida.

Després del confinament

En les darreres setmanes ens ha tocat viure en un escenari que cap de nosaltres hauria pogut imaginar uns mesos 
enrere, una crisi que constitueix el repte més gran del món contemporani des de la Segona Guerra Mundial, una crisi 
causada per un enemic invisible que ens demostra que, tot i la nostra avançada societat, restem encara vulnerables a 
les regles de la natura, regles que no entenen d’aquestes ridícules discrepàncies que els éssers humans ens hem entes-
tat a desenvolupar al llarg del temps i que ens han mantingut en permanent conflicte.

La situació que ara afrontem no entén d’ideologies o identitats. Al final, tots i totes compartim allò més essencial i al-
hora més simple: les ganes de viure i el desig que la nostra gent propera i nosaltres mateixos gaudim d’una bona salut.

Els petits moments amb la família o els amics s’han convertit ara en un dels nostres tresors més preuats.
De totes les situacions adverses és possible extreure un aprenentatge, i aquest cas no serà una excepció. Podem 

aprendre a valorar el que realment importa; a deixar al marge aquelles insignificants discrepàncies que ens divideixen 
i unir-nos en la lluita conjunta contra els reptes globals. Podem aprendre a considerar el valor d’allò públic, i molt espe-
cialment el d’aquells que combaten en primera línia per protegir-nos, com són els professionals sanitaris.

Tots i totes estem al mateix vaixell, navegant en la mateixa direcció. Junts ens en sortirem.

Un bany de realitat

El sistema de governança de la UE no està preparat per a fer front de manera eficient a crisis de gran abast. Ho vàrem 
veure amb la crisi econòmica i financera del 2008, amb la dels refugiats i, ara, amb la crisi de la Covid-19.

Hem vist descoordinació, retard, insolidaritat, retrets mutus i manca de rumb. I el pitjor de tot és que un dels motius 
pels quals té més raó de ser la UE és per a fer front als reptes globals a través d’un sistema de valors i unes institucions 
compartides. Hi ha dos grans conjunts de limitacions a la UE tal com la coneixem avui. El primer afecta la governança 
institucional: la presa de decisions a la UE és complexa i lenta. Per a arribar a una decisió hi ha moltes institucions que 
hi participen i molts interessos que cal alinear. I pitjor encara: algunes decisions clau estan essencialment en mans dels 
estats, que les han de prendre per unanimitat. Això és com accelerar amb el fre de mà posat.

L’altre conjunt de limitacions té a veure amb la governança econòmica de la UE: la UE econòmica i monetària no 
podrà desplegar el seu potencial per a afrontar crisis sense un tresor europeu i sense una capacitat fiscal pròpia. L’ac-
tual crisi era un bon moment per a avançar en aquesta direcció, però això ha quedat clar que continua essent una línia 
vermella per a alguns estats.

Superar les limitacions a la governança europea per a afrontar amb més garanties les situacions de crisi passa per 
avançar en l’aprofundiment federal de la Unió. Cal eliminar el poder de veto dels estats; transferir més poders i compe-
tències a les institucions de la UE (Comissió i Parlament Europeu); crear un tresor europeu, una capacitat fiscal per a la 
zona euro, una política fiscal amb unes bases compartides i figures impositives pròpies, i ampliar l’esfera d’actuació cap 
a polítiques que tinguin un impacte directe sobre la redistribució de la riquesa i la generació de benestar.

Quedar-nos igual voldrà dir seguir responent tard i malament. I una UE ineficaç serà una UE cada vegada més dèbil.

Crisis globals i límits de la UE
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28 DE GENER DEL 2020 SESSIÓ PPLENÀRIA ORDINÀRIA    
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

PSC-CP 

Aprovació de la proposta d’alcaldia de la pròrroga del conveni de cooperació 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos 
ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials i addenda econòmica 
2020

Aprovació de la proposta d’alcaldia de la pròrroga del conveni 
interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament 
de Llorenç del Penedès en matèria de joventut

Aprovació de la proposta d’alcaldia de modificar el nom del parc conegut 
col·loquialment com a «parc de la Botifarra» i anomenar-lo «Neus Català i 
Conxita Grangé»

Aprovació de la proposta d’alcaldia de modificar el nom de l’espai enjardinat 
del carrer Ponent i anomenar-lo «plaça 1 d’Octubre»

Moció de rebuig a la resolució de la junta electoral central respecte del M. H. 
President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras

Moció pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge 
social

Junts, PSC-CP, 
ERC-AM

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

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

Junts

Junts (4), 
DL-CUP-PA, 
ERC-AM

DL-CUP-PA, 
ERC-AM 

DL-CUP-PA

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

Junts (1)

Junts, PSC-CP

El dia 28 de gener, el Ple de l’Ajuntament de Llorenç va de-
cidir anomenar «plaça 1 d’Octubre» el nou espai enjardinat 
del carrer Ponent, de titularitat pública, amb la voluntat de 
retre homenatge a totes aquelles persones que van parti-
cipar en la defensa del Referèndum d’Autodeterminació de 
Catalunya celebrat l’1 d’octubre del 2017.

En la mateixa sessió plenària es va aprovar el canvi de 
nom dels jardins de la Bohèmia, l’espai conegut com a 
«parc de la Botifarra», que ha passat a dir-se «parc Neus 

L’espai enjardinat del carrer 
Ponent passa a dir-se «plaça 
1 d’Octubre»

Català i Conxita Grangé». Els representants municipals van 
acordar instal·lar-hi una placa en reconeixement a les do-
nes republicanes que van ser perseguides pel nazisme.

Durant els primers mesos de l’any, s’han dut a terme tre-
balls de manteniment a la via pública: a la rambla Marina-
da, per exemple, s’han substituït algunes lluminàries per 
altres que funcionen amb leds, s’han netejat els col·lectors 
i s’ha arranjat el paviment malmès. L’arranjament de vo-
reres, la millora de la xarxa d’aigua i la finalització de les 
obres a l’entrada de la plaça de la Vila han estat altres ac-
tuacions realitzades.

A la Casa de Cultura s’han reparat unes humitats, s’ha 
pintat una part de la planta baixa i s’ha adequat un espai 
per a utilitzar-lo com a magatzem. 

Millores en equipaments i a la 
via pública



Des de l’Ajuntament es vol agrair el tre-
ball del personal sanitari, dels cossos de 
seguretat i de tots els treballadors i tre-
balladores que amb la seva feina intenten 
minimitzar els efectes de la Covid-19. Així 
mateix, es vol fer un reconeixement a to-
tes aquelles persones voluntàries que han 
decidit dedicar part del seu temps a inicia-
tives solidàries o propostes per a fer-nos 
més amè el confinament.

Un poble unit davant 
la pandèmia


