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Ajuntament i centres educatius sumen esforços
per garantir una escola segura
El curs ha començat amb nous protocols d’actuació i un reforç de la desinfecció
d’espais per a evitar possibles contagis de la COVID-19

i Agenda

OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE
2020

A partir de
divendres 30
d’octubre
PUBLICACIÓ DEL
CONTE DE LA
CASTANYERA
a l’Instagram de
la Biblioteca-PIJ @
biblioijove.llorenc

BIBLIOTEQUES
AMB DO

Organitza: Biblioteca
Municipal
Al mes de novembre
EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA DEL
GRUP ENFOCA

Dimarts 10 de
novembre

17.30 H
TALLER DE CÒMIC:
GESHTINANNA, LA
DEESSA DEL VINYERA
A partir de 6 anys
Inscripció prèvia a:
biblioteca@llorenc.cat
o 977 677 106, ext. 1

Dimecres 25 de
novembre
19 H
IN VINO
VERITAS – VIRGINIA
GASULL

Per determinar
XERRADA
TELEMÀTICA: «EL
CELLER MODERNISTA
DE LLORENÇ»
A càrrec de l’Institut
d’Estudis Penedesencs

Diumenge 1 de
novembre

18.30 H
DOCUMENTAL DEL
MES: ROBOTS: LES
HISTÒRIES D’AMOR
DEL FUTUR
En acabar, col·loqui
amb Marc Escolà,
enginyer tècnic
industrial per la UPC i
màster en nanociència
i nanotecnologia per
la URV, i en Martí Pié,
enginyer electrònic
per la UPC i encarregat
d’una start-up en
dispositius electrònics
per a medicina i
tractament de dades
Organitza: El Centre

Divendres 6, 13 i
27 de novembre
20 H
CUMPRASIA BIAIX
POÈTIC

Divendres 6
Poesia propera:
Roser Guasch, Carles
Figueras, M. Carme
Rafecas, Nati Soler i
Alba Vinyes
Divendres 13
Poesia consolidada:
Jordi Llavina
Divendres 27
Poesia novella: Juana
Dolores Romero
Organitza: La
Cumprativa

Dissabte 7 de
novembre
19.30 h
ESPECTACLE DE
MÀGIA: EL MAG
ALBERT. ALBERT
ILLUSIONIST

Preu: socis, gratuït;
no socis, 5 €
Organitza: La
Cumprativa amb
la col·laboració de
l’Ajuntament

Per determinar

MATINALS INFANTILS
El Centre prepara les
tradicionals matinals
infantils. L’entitat anirà
informant dels dies i
horaris.
Organitza: El Centre

Al desembre

PER DETERMINAR
ACTIVITATS DEL
CENTRE
Documental del mes:
Overseas
Concert: versions
de James Taylor a
càrrec d’un grup
de músics de Llorenç
i el Vendrell
Espectacle infantil
Campionat d’escacs
infantil
Organitza: El Centre
PER DETERMINAR
CONCERT DE NADAL:
«MÚSICA CATALANA»
Amb la Cobla Reus Jove
Organitza: Ajuntament

Divendres 25 de
desembre
TEATRE: SÀPIENS
A càrrec del Grup de
Teatre del Centre
Organitza: El Centre

Dissabte 26 de
desembre
20 H
LA VETLLADA: ELS
DIABLOTS DE LA
CUMPRATIVA
Organitza: La
Cumprativa

Les activitats poden patir canvis segons com evolucioni la pandèmia.
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Entra en funcionament la Línia Verda,
un nou canal directe amb la ciutadania
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El jovent escull fer un torneig de tenis
taula a través d’un procés participatiu

13

Bona acollida d’una festa major de
format reduït i amb limitacions per la
COVID-19
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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 nou curs amb nous reptes

Juan Gabriel Callejón Hita

De la mateixa manera que ha succeït amb cada esdeveniment des del pas-

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

sat mes de març, aquest inici de curs que arribava amb el setembre ha

Susanna Picó Muñoz

presa d’altres activitats que havien quedat en suspens durant l’estiu s’han

PSC

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

vingut marcat també per la crisi sanitària en la qual ens trobem. Més
enllà del retorn dels infants a l’escola, la tornada als llocs de treball o la rereplantejat també, necessàriament, des de la perspectiva d’evitar possibles

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

contagis de COVID-19.

Eva Rafecas Romeu

de transmissió d’aquesta malaltia no ens pot fer perdre de vista en cap

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

Tot i que, en el moment d’escriure aquestes línies, el nostre poble sigui un
municipi lliure del coronavirus, hem de ser conscients que l’alta capacitat
moment la prevenció i l’aplicació de mesures sanitàries establertes. Des
de l’Ajuntament de Llorenç així ho entenem i hem posat tot el nostre esforç
perquè, dins de les nostres capacitats, aquesta represa de l’activitat s’hagi
fet amb la màxima seguretat possible per a tots i totes.
En tot cas, un cop més, em veig en la necessitat de fer una crida a tots
els veïns i veïnes perquè continueu mantenint la prevenció i seguiu les
indicacions de les autoritats sanitàries. Soc plenament conscient que el
temps transcorregut des de l’inici de la pandèmia i la sensació d’haver superat el moment més complicat poden

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

Des de l’Ajuntament
hem posat tot el nostre
esforç perquè la represa
de l’activitat s’hagi
fet amb la màxima
seguretat possible

semblar una invitació a relaxar-nos,
però aquí és on rau precisament el
perill del moment actual.
Com hem constatat aquest estiu a
Catalunya, no podem perdre el camí
que ens hem marcat si no volem un
increment descontrolat dels contagis. De la mateixa manera que altres
generacions es van veure obligades

a assumir importants sacrificis personals per a continuar avançant, nosaltres hem de saber superar amb la implicació individual de tots i cadascun
de nosaltres aquest moment. Retornem, doncs, a la nostra activitat amb la
màxima normalitat que puguem però, alhora, sense perdre de vista les nostres obligacions amb els altres. No tinc cap dubte que, un cop més, sabrem
demostrar de què som capaços quan ens ho proposem.
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L’Ajuntament obté
un segell per la
igualtat de gènere
Més informació:

Nou servei per a comunicar
incidències a través de dispositius
mòbils
La Línia Verda permet informar
de manera ràpida i senzilla dels
desperfectes detectats a la via pública

El passat 6 d’octubre es va presentar la Línia Verda, un nou canal de
comunicació directa amb la ciutadania a través del qual aquesta pot
posar en coneixement de l’Ajuntament aquells desperfectes que detecti en l’equipament urbà. El servei està basat en la utilització d’una
aplicació per a dispositius mòbils

L’Ajuntament
utilitzarà aquest canal
per a fer arribar a
la ciutadania avisos
sobre talls de carrers
o afectacions en els
serveis
que els veïns i les veïnes es poden
descarregar de forma gratuïta. El
tràmit és molt ràpid i senzill, i un
cop realitzat, el personal de l’Ajuntament rep la notificació i s’inicia
el procés per a donar solució a la
incidència. Es pot accedir també
4
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a la Línia Verda a través del web
www.liniaverdallorenc.cat, registrant-s’hi com a usuari/ària.
Es tracta d’un servei bidireccional: la ciutadania també el pot
utilitzar per a realitzar consultes
de caràcter mediambiental i accedir a un ampli contingut, com
dades sobre Llorenç o una guia
de bones pràctiques i, per la seva
banda, l’Ajuntament vol fer servir aquest canal per a informar les
persones usuàries sobre qüestions
d’interès local. Així, a més de resoldre incidències relacionades amb
el manteniment de la via pública,
l’aplicació permet fer arribar a la
ciutadania avisos sobre talls de
carrers, horaris d’activitats o afectacions en els serveis bàsics com la
llum o l’aigua.
La Línia Verda ja està implementada en 500 municipis. L’Ajuntament de Llorenç convida els veïns
i les veïnes a fer ús d’aquest servei
que pretén ser una eina més per a
millorar el benestar i la qualitat de
vida de la ciutadania.

El consistori ha aconseguit una certificació que reconeix la implementació de la perspectiva de gènere
en les polítiques municipals. Aquest
distintiu d’àmbit internacional, elaborat per l’associació Forgender Seal,
reconeix els esforços dels governs locals en aquest àmbit i els motiva per
a millorar la seva eficàcia, eficiència i
qualitat en el tema de la igualtat efectiva entre dones i homes.

L’obtenció del segell
suposa el compromís
de dur a terme una
sèrie de polítiques
d’igualtat en els
propers dos anys
La concessió del segell implica l’assumpció per part de l’Ajuntament de
Llorenç d’un pla amb el qual el consistori es compromet a dur a terme
una sèrie de polítiques municipals en
matèria d’igualtat de gènere en els
dos anys següents. En aquesta línia, ja
s’ha començat a treballar en l’elaboració del Pla d’Igualtat de Treballadors i
Treballadores del Consistori, en col·laboració amb el Consell Comarcal.

grups d’edat. El centre també ha pres
les mesures de prevenció necessàries
per a evitar possibles rebrots de COVID-19. Des de l’Ajuntament, s’ha
equipat la llar amb material higiènic
com mascaretes, guants, EPI, gel desinfectant, tires per a marcar recorreguts, sabates per al personal i cubetes de desinfecció dels peus.

A l’escola Les Cometes s’ha
elaborat un protocol per a
evitar aglomeracions a les
entrades i sortides del centre

Inici d’un curs escolar marcat
per la pandèmia
L’Ajuntament ha reforçat la desinfecció dels
espais i ha facilitat material higiènic als
centres educatius

El 14 de setembre es va donar el
tret de sortida a un nou curs escolar.
Ajuntament i centres educatius han
treballat per garantir que les escoles
siguin espais segurs, complint la normativa establerta pel Departament
d’Ensenyament davant la COVID-19.
A l’escola Les Cometes s’ha reforçat
la desinfecció d’espais amb un nou
torn al migdia, durant el qual es netegen les aules, els banys i les zones
de pas. Així mateix, el consistori es fa
càrrec de la neteja del menjador escolar. A banda, s’han adquirit 14 dis-

pensadors de tovalloletes d’un sol ús
per als lavabos, així com material de
reposició, i cada professor/a disposa
d’un kit personal de neteja quan entra i surt de l’aula. Per a evitar aglomeracions a les entrades i sortides
del centre, s’ha habilitat una nova
porta d’accés al recinte i s’ha adequat
l’existent. Aquest curs 2020-2021, estudien a l’escola 278 alumnes, dels
quals 75 són d’educació infantil i 203,
d’educació primària.
La Llar d’Infants El Nieró compta
amb 19 alumnes, distribuïts en dos

L’Ajuntament ha adquirit
el material higiènic
necessari per a garantir
la seguretat del personal
docent i de l’alumnat
Les entitats reprenen la seva
activitat
Els clubs esportius de Llorenç han
tornat a l’activitat complint els protocols marcats des de la Federació
Catalana de l’Esport i l’Ajuntament.
Des del consistori s’ha fet un replantejament dels horaris de neteja dels
vestidors i de la resta d’espais utilitzats, per a optimitzar els serveis i
afavorir la pràctica esportiva. Al mes
de setembre van reprendre els entrenaments el CF Llorenç, l’Associació
Esportiva Ramon Sicart, el Club Bàsquet Llorenç i el Club Patí Llorenç.
Les corals del poble també han començat els assajos a la Casa de Cultura. El consistori realitza una neteja
específica d’aquests espais els dies
en què les entitats en fan ús.
iLlorenç OCTUBRE 2020
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Fomentant
l’ocupació dels
joves de menys de
30 anys
Es faran contractes de
pràctiques a persones
inscrites en el
programa de Garantia
Juvenil

No caldrà abonar cap
import dels cursos fins que
es recuperin les classes del
trimestre que no es va poder
finalitzar

L’educadora de
l’Espai Jove ofereix
els seus serveis a la
biblioteca municipal
El Punt d’Informació
Juvenil atén de dilluns a
divendres de 10 a 13 h i
de 17 a 20 h
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L’Ajuntament de Llorenç, a través del
Consell Comarcal del Baix Penedès, demanarà una subvenció per a contractar en pràctiques joves de menys de 30
anys que estiguin inscrits/es en el programa de Garantia Juvenil. Es tracta
d’un ajut que atorga la Generalitat de
Catalunya amb la intenció de millorar
l’ocupabilitat de persones joves amb
títol o certificat de professionalitat.
Les contractacions es faran a jornada
completa per un període de sis mesos
i s’hauran d’iniciar, com a màxim, el dia
15 de desembre del 2020.

Es prepara la represa
dels cursos a la Casa
de Cultura
En breu es durà a terme la licitació, tal
com marca la normativa estatal, dels
cursos que l’Ajuntament de Llorenç
treballa per tornar a oferir en la Casa
de Cultura després que s’haguessin
de suspendre per l’inici de la pandèmia. L’alumnat que es va veure forçat
a deixar els seus estudis sense finalitzar tindrà la possibilitat de reprendre,
d’aquesta manera, els seus cursos
sense haver d’abonar-ne cap import
fins que hagi recuperat les classes del
trimestre que estava cursant. En el cas
que aquestes no es vulguin reprendre s’haurà de sol·licitar al consistori
la devolució de la part proporcional
de l’import que s’hi havia abonat.

A causa de les restriccions de sanitat,
l’Espai Jove del municipi resta tancat.
No obstant això, l’educadora segueix
prestant els seus serveis al Punt d’Informació Juvenil ubicat a la biblioteca. La funció principal de l’educadora és orientar, informar i assessorar
joves d’entre 12 i 30 anys sobre tots
aquells temes que siguin del seu interès. La biblioteca i el PIJ han unificat el seu canal de comunicació a Instagram amb la voluntat de crear una
plataforma activa i dinàmica a través
del perfil @biblioijove.llorenc.

Els joves trien realitzar un
torneig de tenis taula
El procés participatiu organitzat
per l’Ajuntament es va fer a través
d’Instagram
L’Ajuntament dedicarà 600 € del programa «Fes la teva acció», impulsat des de Jove Baix Penedès, a l’organització d’un
torneig de ping-pong. Els joves del municipi han decidit que
sigui així, després d’un procés participatiu obert a través del
perfil de joves d’Instagram
@espaijovellorenc.
La
L’Ajuntament
consulta
es
va
fer
a
través
comprarà la taula
d’aquesta xarxa social dade ping-pong, però el
vant la impossibilitat de
torneig no es podrà
fer-la de manera presencial
organitzar fins que
a causa de la pandèmia.
les condicions que
Les propostes que van
marca l’afectació
sorgir del mateixos joves
de la COVID-19 ho
van ser: fer un taller d’hipermetin
giene per a infants i famílies, realitzar una formació,
dur a terme una repoblació forestal d’arbres i flors o celebrar un torneig de tenis taula. Finalment, aquesta última
proposta fou la que va aconseguir més vots. En aquest sentit, l’Ajuntament comprarà la taula de ping-pong, però el
torneig no es podrà organitzar fins que les condicions que
marca l’afectació de la COVID-19 ho permetin.
La partida econòmica de 600 € representa el 20 % de
l’aportació anual que fa l’Ajuntament al projecte comarcal
de polítiques de joventut Jove Baix Penedès.

S’organitza un taller
d’orientació laboral per a
joves
La iniciativa té l’objectiu de facilitar
eines que augmentin les possibilitats
de trobar feina
Fa unes setmanes, es va organitzar a la biblioteca municipal una càpsula d’orientació laboral dirigida als joves que
busquen feina. Diversos nois i noies del municipi van assistir al taller, que, de manera gratuïta, ofereix orientació
i assessorament laboral, proposa directrius per a millorar
el currículum i, en general, ofereix diversitat d’eines per a
augmentar les possibilitats d’èxit d’inserció laboral.
El taller, emmarcat en una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya i promogut per la Unió Europea, va anar a
càrrec de la tècnica referent d’ocupació juvenil del Consell
Comarcal del Baix Penedès.
iLlorenç OCTUBRE 2020
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Es redueix l’impacte
mediambiental de l’aigua
residual de la depuradora
El sistema de reaprofitament de les aigües residuals que
genera la depuradora municipal garanteix uns nivells òptims de l’estat de l’aigua. Això és el que es desprèn dels
indicadors que el Consell Comarcal del Baix Penedès, com
a gestor del servei, ofereix mensualment a l’Ajuntament i
que permeten controlar i garantir el bon estat de l’aigua
que s’aboca al clavegueram. Aquesta és tractada gràcies
a un sistema establert amb éssers vius (bacteris) que n’eliminen la matèria en suspensió i algunes substàncies dissoltes. Gràcies a aquest procés es millora la depuració de
l’aigua, que, tot i no ser apta per al consum humà, redueix
el seu efecte sobre el medi ambient.

El tractament
permet que, tot i
no ser apta per al
consum, l’aigua
residual sigui menys
perjudicial per al
medi ambient

A estudi la recollida porta
a porta dels residus
Actualment, l’Ajuntament de Llorenç es troba immers en
un estudi per a analitzar les diferents opcions existents per
a la implantació d’un sistema de recollida porta a porta
de les deixalles. Un cop se n’obtinguin els resultats s’aplicarà l’opció més adequada a les necessitats i a la realitat
del nostre municipi. Entre els beneficis del porta a porta
destaca la possibilitat d’aconseguir nivells més alts de recuperació dels residus, la reducció de la presència de contenidors a la via pública o l’increment de la participació
ciutadana en el procés.

Més millores previstes en els
serveis i subministraments
del poble
El consistori té previst la millora de la instal·lació elèctrica de la pista poliesportiva, que es troba malmesa. A més,
també es preveuen dues millores en la xarxa municipal
d’abastiment d’aigua per al consum domèstic: d’una banda, es realitzaran els treballs necessaris per a fer arribar la
xarxa del nucli a la urbanització El Priorat, que actualment
s’abasteix amb la xarxa municipal de Banyeres del Penedès, i que es finançaran amb subvencions de l’ACA, de la
Diptuació de Tarragona i amb recursos propis; i, de l’altra,
es procedirà a la renovació d’alguns trams que donen servei al poble per a evitar les nombroses avaries registrades
al llarg dels darrers temps.
8
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Es preveu millorar
la xarxa municipal
d’aigua a la
urbanització El
Priorat i renovar
alguns trams en
altres punts del
poble

La nova ordenança de
civisme entrarà en vigor
abans que s’acabi l’any
La normativa va ser aprovada en
el darrer ple amb el suport de tots
els grups municipals
El Ple de l’Ajuntament de Llorenç va aprovar per unanimitat, en la sessió celebrada el passat 6 d’octubre, la nova
Ordenança Municipal de Civisme. Aquesta nova normativa recull i regula una sèrie de conductes incíviques que
poden ser sancionades amb l’objectiu de promoure una
bona convivència al municipi. El document es va acabar
d’elaborar després de recollir i analitzar les aportacions de
la ciutadania durant el període de consulta pública, que va
finalitzar el passat 8 de setembre.
Un cop aprovada, l’ordenança ha de romandre 30 dies
en exposició pública. Passat aquest termini es resoldran
les al·legacions presentades, en cas que n’hi hagués, i finalment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Es preveu que aquests tràmits s’allarguin com

a màxim dos mesos i, per tant, la normativa pugui entrar
en vigor abans que s’acabi aquest any. El text íntegre de
l’ordenança es pot consultar al web municipal.

Un pla per a millorar
diversos camins del
poble
L’actuació compta amb el suport
del Consell Comarcal del Baix
Penedès
Amb la voluntat de facilitar la mobilitat pel nostre terme
municipal i de reparar algunes de les vies que s’hi troben
malmeses, l’Ajuntament de Llorenç destinarà enguany
18.500 € a la millora de diversos camins, que seran finançats a través d’una subvenció de la Diputació de Tarragona gestionada pel Consell Comarcal del Baix Penedès,
que serà el responsable de
la contractació i direcció
Els treballs que
de les obres a través dels
s’hi duran a
seus serveis tècnics. Conterme afecten els
cretament, l’actuació precamins de la Font
vista afectarà els camins
de Ferro, de Cal
de la Font de Ferro, de
Porroig i de les
Cal Porroig i de les Terres.
Terres
Els treballs que s’hi duran
a terme estaran centrats
principalment en la millora del ferm, fent-ne una neteja i
esbrossada, anivellant-lo i compactant-lo i creant-hi guals
amb ressalt per a facilitar l’evacuació de les aigües pluvials.
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Els artistes del nostre
territori, més a prop gràcies
a la Biblioteca
Amb la voluntat d’apropar a la ciutadania, a través de la
lectura, diferents disciplines artístiques i culturals, la Biblioteca Mestra Maria Rafecas s’ha sumat al programa
«ArTer, art i artistes del territori», una nova aportació de la
Central de Biblioteques. En concret, la iniciativa consisteix
a instal·lar un aparador amb diverses novetats bibliogràfiques que tenen l’art com a tema exclusiu. Els llibres són
d’artistes vinculats al territori i han estat publicats i cedits
per la Diputació de Tarragona. El programa està emmarcat
dins del projecte «Estiu actiu a les biblioteques».

La Biblioteca suma més
de 4.000 € per a adquirir
novetats bibliogràfiques
Amb la voluntat d’incrementar el catàleg que ofereix als
veïns i les veïnes de Llorenç del Penedès, la Biblioteca Municipal disposa enguany —a més dels 1.500 € que atorga
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament
de Cultura, per a la compra de bibliografia— de 1.500 €
més obtinguts a través del Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB). A aquests 3.000 € per a incrementar el fons bibliogràfic s’han afegit recentment, d’una banda, l’ajut de
més de 500 € aportat per la Central de Biblioteques per a
incorporar-hi novetats presentades durant la 38a Setmana
del Llibre en Català i, de l’altra, una ampliació de la subvenció del SAB de 884 €.

Un espai on poder llegir
diàriament la premsa
escrita
La Biblioteca ofereix a tots els llorencencs i les llorencenques un espai per a poder anar-hi a llegir algun dels principals diaris: de dilluns a divendres hi trobaran El Punt,
l’Ara, La Vanguardia i El Mundo Deportivo, i els divendres
s’hi podrà consultar, a més, El 3 de Vuit. Es recorda a les
persones usuàries de l’equipament que també hi tenen a
disposició una gran quantitat de revistes de tot tipus.
La Biblioteca ha habilitat diversos punts d’higienització
amb gel hidroalcohòlic i segueix els processos de desinfecció i ventilació diaris establerts. L’ús de la mascareta és
obligatori i l’aforament és del 50 %, amb un màxim de 12
persones.
10
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La cultura i el vi tornen a
prendre protagonisme a la
biblioteca
L’equipament aplega novament un
programa específic en el marc de la
iniciativa «Biblioteques amb DO»
Per tercera ocasió, la Biblioteca Municipal Mestra Maria
Rafecas se suma a la proposta «Biblioteques amb DO»,
que aquest mes de novembre arriba a la nostra comarca
amb diferents activitats que uneixen la cultura i el vi. Així,
el Club de Lectura se centrarà en l’obra In vino veritas, de
Virginia Gasull, o podrem visitar una exposició fotogràfica
realitzada pel grup Enfoca de Calafell amb la vinya com a
protagonista. A més, hi tindran lloc dues activitats puntuals: la primera serà l’espectacle infantil Ghestinanna: la
deessa del vi, per a infants de 8 anys endavant, que hi tindrà lloc el 10 de novembre i per al qual caldrà inscripció
prèvia, i també s’hi s’oferirà una xerrada a càrrec de l’Institut d’Estudis Penedesencs sobre l’arquitectura del celler
modernista, dissenyat per César Martinell, de l’Agrícola i
Secció de Crèdit, SCCL.
A més de tot això, com és habitual, a l’aparador de la biblioteca trobarem també, durant tot el mes de novembre,
una selecció bibliogràfica centrada en aquest tema que
podran consultar les persones que estiguin interessades a
aprofundir-hi.

Comença un nou curs amb
diferents novetats per al
Club de Lectura
Les lectures es completaran amb
l’assistència a la seva representació
Aquest passat mes de setembre s’endegava la catorzena
edició del Club de Lectura a la biblioteca municipal Mestra Maria Rafecas, i ho feia
amb novetats respecte de
El Club també
les anteriors. En aquesta
preveu assistir a les
ocasió, les persones parrepresentacions de
ticipants completaran la
La nit de la iguana
lectura de les obres de
i d’Otello al Teatre
teatre i d’òpera amb l’asNacional i al Liceu,
sistència a la representació
respectivament
d’aquestes a preus accessibles. En concret, al llarg
dels mesos de març i abril es llegirà La nit de la iguana, de
Tenesse Williams, que es representarà al Teatre Nacional,

i posteriorment, Otello, de William Shakespeare, que es
representarà al Liceu. En el cas de l’òpera s’ha programat
també una xerrada prèvia a l’assistència a l’espectacle. Entre les lectures previstes per a aquest nou curs s’ha inclòs
també In vino veritas, de Virginia Gasull, dins del programa
«Biblioteques amb DO» (vegeu la notícia anterior).
iLlorenç OCTUBRE 2020

11

La Fundació Santa Teresa
ofereix la seva formació a
l’antiga biblioteca

La voluntat de l’Ajuntament
és reprendre al més aviat
possible a la Casa de Cultura
les activitats formatives
que resten suspeses per la
pandèmia

L’alumnat del nostre municipi que es forma amb el suport de la Fundació Santa Teresa, en el marc del servei
d’assistència que ofereix aquesta entitat als centres docents, assisteixen actualment a les seves classes a l’antiga biblioteca. D’altra banda, cal recordar que continuen
suspeses, des del confinament que es va decretar al mes
de març amb l’estat d’alarma, les activitats formatives que
s’impartien a la Casa de Cultura també per part de la Fundació. La voluntat municipal és vetllar perquè, quan les
circumstàncies siguin adequades, es pugui donar continuïtat a la feina que es realitza amb aquest col·lectiu a
l’equipament municipal.

Torna l’activitat cultural a
El Centre i a La Cumprativa
amb suport municipal
Properament, El Centre i La Cumprativa acolliran a les seves instal·lacions sengles espectacles cedits des de l’Ajuntament de Llorenç amb la voluntat de reactivar la vida
cultural del municipi i donar suport a les entitats i grups
culturals en un moment especialment complex per al sector com és l’actual. Les activitats que s’hi programaran en
els propers mesos comptaran amb totes les mesures de
seguretat i higièniques necessàries per a evitar possibles
contagis i fer efectiu el lema #culturasegura.

El municipi aporta prop de
1.000 € per a la lluita contra
l’esclerosi múltiple

Les aportacions es
destinen a qüestions com la
rehabilitació o la formació
de les persones afectades
per aquesta malaltia
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Tot i que enguany no es podia celebrar a la piscina municipal —com és habitual— la jornada lúdica i de conscienciació de la campanya «Mulla’t per l’esclerosi múltiple», el
nostre municipi ha volgut igualment tornar a donar suport
a aquesta causa i ha realitzat una aportació de 948 € en
material d’aquesta iniciativa solidària, com ara tovalloles o
bosses, que es pot adquirir a les oficines municipals. Amb
la col·laboració de la Fundació Esclerosi Múltiple de Tarragona, la recaptació obtinguda mitjançant aquesta acció
solidària es destina al manteniment dels serveis de rehabilitació, d’acompanyament i de formació i intermediació
laboral per a les persones amb esclerosi múltiple.

En aquesta ocasió,
el pregó de la
Festa Major de
Sant Llorenç va
anar a càrrec dels
alumnes de sisè
de l’Escola Les
Cometes

La Festa Major s’adapta a les mesures de seguretat
marcades per la pandèmia
Enguany les activitats es van fer en un format reduït i adaptat a les
necessitats d’aforament i d’espai del moment

La voluntat d’evitar possibles contagis de COVID-19 marcava la celebració de la Festa Major d’aquest 2020. A més de
reduir-ne la programació, aquesta es va haver d’adaptar a
les exigències derivades de les mesures sanitàries establertes pel que feia a l’aforament i als espais. Per aquest motiu,
un dels principals escenaris va ser l’aparcament de l’ajuntament, per les facilitats que ofereix a l’hora de delimitar
espais i controlar l’accés. Allà es van dur a terme els espectacles Dalt del terrat, del grup Doo Woop, i A la fresca, de la
Cia. Anna Confetti.
El dia 10 la Festa es traslladava al Celler de Llorenç, coincidint amb el seu centenari i amb el suport de l’Agrícola i Sec-

ció de Crèdit de Llorenç, SCCL, per a oferir-hi les actuacions
de La Principal de la Bisbal i dels 4cústics, a més del tast de
vins organitzat per l’Agrícola.
Els més menuts van tenir-hi el seu protagonisme des del
primer moment, amb el pregó a càrrec de l’alumnat de
sisè de l’Escola Les Cometes o amb el Concurs de Dibuix
Confinat. La programació es completava amb l’exposició
de la imatge gràfica de la Festa Major de Llorenç des de
l’any 1975; un espectacle pirotècnic; les «Matinades», que
van precedir el recorregut dels grups folklòrics; les «Completes», i les activitats organitzades des de les entitats de
la població.

La diada de l’Onze de Setembre
s’adapta al mal temps
La presència de la pluja va impedir la celebració dels actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya als
jardins d’Oriol Martorell, com estava previst. En tot cas, el
programa d’activitats es va traslladar, el 10 de setembre, a
la sala de La Cumprativa gràcies a la implicació de l’entitat.
Allà, l’alcalde, Jordi Marlès, llegia el manifest de la Diada,
que va servir com a preàmbul de l’actuació d’havaneres,
amb rom cremat, a càrrec del grup Les Anxovetes. El punt i
final a l’actuació el va posar el cant de l’himne Els segadors
amb la participació del públic assistent, que s’hi va sumar.
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LA VEU DELS PARTITS AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

El Partit Demòcrata tenim projecte i el defensarem

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

El passat 5 d’octubre es va reunir el Consell Nacional. Primer de tot es va llegir el manifest de suport al MHP Quim Torra i
contra la seva inhabilitació. Seguidament, el responsable de política municipal, Marc Castells, ha sostingut que la voluntat
de la Direcció Nacional és que el món local NO es vegi afectat per la situació a nivell nacional. Ha transmès un missatge
de confiança i serenitat a tots els alcaldes i regidors de la formació, tot convençut de la força i projecció municipalista del
Partit Demòcrata.
El secretari d’organització i territori, Ferran Bel, ha fet menció de totes les renovacions que s’estan duent a terme a
nivell territorial per a reorganitzar el partit a tot el país. El president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, ha comparegut
davant del Consell Nacional per donar compte de les negociacions d’aquests últims dos mesos, tot reivindicant que les
fórmules que ha plantejat el partit han estat sempre de suma. Ha aprofitat la seva intervenció per a lamentar la decisió del
president Torra de cessar tres consellers en una legislatura que ja s’havia donat per esgotada. D’altra banda, ha volgut remarcar que el Partit Demòcrata vol articular un projecte polític que representi un model de país concret i segueixi
treballant per la independència. Ha defensat que el partit té propostes pròpies en tots els àmbits que afecten el país,
des de l’habitatge al món rural, passant pel futur dels joves i les empreses i sense oblidar el paper fonamental de la sanitat
en els moments de crisi que vivim.
David Bonvehí ha afirmat que, per aquestes raons, «volem ser presents a les properes eleccions, perquè tenim respostes sobre totes aquestes qüestions i, per això, ens hem de preparar per a concórrer a les eleccions amb un esperit constructiu». En les votacions celebrades a l’endemà del Consell Nacional, els consellers/es varen avalar en un 85 % la
proposta de la Direcció Nacional d’iniciar el procés de primàries per a escollir el candidat a la presidència de la Generalitat.

El tancament d’indústries al Penedès i el procés de reindustrialització

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

L’empresa Saint-Gobain, a l’Arboç, tanca el forn i 122 llocs de treball es veuen amenaçats. La lluita dels seus treballadors
ha aconseguit recol·locar-ne alguns i millorar les indemnitzacions d’altres, però aquest tancament afecta altres empreses. Fa pocs dies van acomiadar 43 persones de Bergè, una subcontracta de Saint-Gobain, i en poc temps seran més
empreses les que tanquin. Són les víctimes col·laterals de la deslocalització industrial.
Creiem que el principal objectiu de l’Administració pública davant l’actual degoteig d’empreses properes al tancament ha de ser el manteniment dels llocs de treball. El tancament de part d’aquestes empreses no es fa perquè tinguin
pèrdues, sinó per a mantenir beneficis. En aquests casos, l’aposta per l’empresa pública o els processos de nacionalització, constituint empreses públiques que siguin successores, tant de l’activitat com dels treballadors i les treballadores,
és una via totalment viable i lògica. En els casos en què es donin les condicions necessàries, també pot plantejar-se
la continuïtat empresarial a través de cooperatives, és a dir, que els treballadors i les treballadores que estan patint
l’anunci d’un tancament empresarial rebin assessorament i facilitats tècniques i econòmiques per a continuar amb
l’activitat a través de la constitució d’una cooperativa de treball associat.
Però aturar la desindustrialització no pot deixar en segon terme el repte de la transició ecològica i de treballar en la
definició d’un desenvolupament socioeconòmic propi, especialment en un territori tan trinxat com el nostre. En aquest
sentit, es necessiten polítiques que facilitin els canvis productius necessaris per a una indústria sostenible, i que s’escoltin propostes alternatives que fa anys que s’estan treballant des de diferents organitzacions ciutadanes, com la creació
de la Regió Agroalimentària del Penedès, una alternativa que dona l’impuls cap a un model al servei dels reptes socials
i ecològics del futur.

Una ordenança per la convivència

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

Llorenç del Penedès va poder aprovar al ple celebrat el 6 d’octubre l’Ordenança de Civisme, Convivència ciutadana i Ús
de la via pública, una ordenança que pretén donar resposta a algunes de les necessitats detectades al nostre municipi
en els darrers temps.
Tenim la sort de gaudir d’un poble atractiu, amb una àmplia varietat de comerços i locals, que alhora és punt de
trobada de molts veïns i veïnes dels municipis del voltant, fet que es tradueix en una vila plena de vida i molt activa.
Amb tot, per desgràcia, en els darrers temps també s’hi ha detectat un increment dels problemes relacionats amb el
vandalisme i els actes incívics en general, extrem que ha portat molts llorencencs i llorencenques a viure amb frustració
com uns pocs poden perjudicar allò que és de tots i quedar, en la majoria de casos, impunes.
El text aprovat al passat ple permetrà sancionar aquelles persones que no respecten les altres i que, amb els seus
actes, pertorben la bona convivència i eviten que tots i totes puguem seguir gaudint del municipi.
D’altra banda, ens hem de congratular que el text final de l’ordenança hagi pogut comptar amb el suport de la totalitat dels grups polítics representats al consistori. Aquest consens de partida és important, tenint present la transcendència del document aprovat.

Per Catalunya i tot el que representa de pau, justícia i amor

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
@ercllorenc
https://ercllorenc.word
press.com/
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La Gestapo va capturar el president Companys el 13 d’agost del 1940, l’inici d’un compte enrere que acabaria amb el
seu afusellament al castell de Montjuïc la matinada del 15 d’octubre del 1940. Ara en fa vuitanta anys.
Mentre avançava pel camí de ronda exterior del castell, Companys es va aturar un instant i va contemplar per darrera vegada la capital del seu país. Les darreres paraules de Companys no poden ser més clarificadores del patriotisme
que l’amarava: «La meva petitesa no podia esperar una fi més digna. Per Catalunya i tot el que representa de pau,
justícia i amor». Uns minuts després, amb l’esquena contra la paret, Companys es descalça per trepitjar la terra i respon
al crit de «¡Fuego!» dels botxins tot cridant «Per Catalunya!». Aquella albada, quan gairebé tota Europa estava ocupada
pels nazis, no hi havia esperança de llibertat, de pau, de justícia i d’amor. Sense esperança, una generació de catalans
va viure desesperada per fer viure els seus fills. Aquesta és la generació de Salvador Espriu, que, en versos, se’ns adreça
en aquests termes: «Hem viscut per salvar-vos els mots, / per retornar-vos el nom de cada cosa, / perquè seguíssiu
el recte camí / d’accés al ple domini de la terra», i que ens demana que ens mantinguem «per sempre fidels al servei
d’aquest poble». Encara avui cap representant de l’Estat espanyol ha demanat perdó per aquell crim i tants d’altres.
Encara avui hem de veure com es nega tota possibilitat de justícia a la família de Gustau Muñoz, un noi de setze anys
que va ser abatut d’un tret per l’esquena per la policia la Diada de l’any 1978.
Tenim un país per construir. I si, quan tot era immensament més difícil, elles i ells, però sobretot elles, les nostres
àvies i besàvies, no van defallir, no serà pas aquesta generació la que abaixarà els braços. Les últimes paraules de
Companys adreçades a la seva muller són avui tan vàlides com ahir: «No admetis plors ni condols. Aixeca’t i lluita».
Oriol Junqueras (15-10-2020)

Una llorencenca al
ciclisme professional

Foto: The Cycling Culture

Mireia Benito competeix
actualment al primer equip català
Massi-Tactic UCI Women’s Team
El ciclisme professional compta amb una llorencenca de
nivell. L’any 2017, Mireia Benito va començar al Club Ciclista Baix Ter, on primer va estar a l’equip Catema.cat, i actualment competeix en el primer equip català Massi-Tactic
UCI Women’s Team. L’any 2019 va participar en diverses
curses internacionals i va aconseguir la victòria de la general de la Copa Catalana i la medalla de bronze als Campionats d’Espanya de ruta.
Aquest 2020 ha aconseguit una primera posició als
Campionats de Catalunya, tant en ruta com en contrarellotge, i també a la general de la Copa Catalana, a més

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

d’assistir a algunes de les proves més importants del calendari mundial.
Benito segueix molt motivada amb l’objectiu d’arribar,
algun dia, a formar part d’un equip WorldTour, que es poden permetre tenir esportistes assalariades.

6 D’OCTUBRE DEL 2020 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació Annex al conveni entre el CCBP i l’Ajuntament de Llorenç del
Penedès per l’encàrrec de gestió del manteniment de l’àrea recreativa forestal
del Montmell per a l’any 2020

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

Proposta d’aprovació provisional de l’ordenança municipal de civisme

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

Aprovació Modificació de crèdit 4/2020 per transferència de crèdit

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

Aprovació Modificació de crèdit 5/2020 mitjançant transferència de crèdit

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

Aprovació inicial Modificació de crèdit 6/2020 mitjançant crèdit extraordinari

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

Aprovació inicial Modificació de crèdit 8/2020 mitjançant suplement de crèdit

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

Proposta de la Comissió Especial de Comptes de donar compte del Compte
General del 2019

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

Modificació puntual del POUM

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

Projecte d’implantació i desplegament de la xarxa FTTH d’Orange

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

Aprovació moció per defensar el futur industrial de la Vegueria Penedès

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

Aprovació moció de suport a les energies renovables i per la implantació de
criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al
Decret 16/2019

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

Aprovació moció de posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de
les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7

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

Aprovació moció sobre l’emergència educativa i el curs escolar 2020-2021
«Escoles segures, escoles obertes»

Junts, PSC-CP

ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació moció en relació amb la sentència del Tribunal Suprem

Junts (3), DL-CUP-PA,
ERC-AM

PSC-CP

Junts (2)

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA
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