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L’Ajuntament de Llorenç, compromès
amb el principi d’igualtat
S’aprova un pla que preveu dur a terme diferents accions per a garantir
la perspectiva de gènere dins l’organització municipal

i Agenda

MAIG - JUNY - JULIOL
2021

el tast de cinc
cerveses del Penedès
acompanyades
d’una degustació
gastronòmica. Places
limitades. Inscripcions
al 629 23 75 60. Preu:
10 € socis; 12 € públic
en general.
Organitza: La
Cumprativa

Diumenge 9 de
maig
Dissabte 1 de
maig

20 H
TEATRE: 36
PREGUNTES
QUE FARAN QUE
T’ENAMORIS
Comèdia romàntica
dirigida per Pere
Anglas. Venda
anticipada al 629 23 75
60 i una hora abans de
l’espectacle. Preu: 10
€ socis; 14 € públic en
general.
Organitza: La
Cumprativa

Diumenge 2 de
maig

19 H
DOCUMENTAL DEL
MES AMB XERRADA:
COM ROBAR UN PAÍS
Xerrada a càrrec
de Luis Juberías
Gutiérrez, analista i
consultor d’estratègia i
comunicació política.
Organitza: El Centre

Del dimarts 4
al dilluns 10 de
maig

CAMPANYA «CANVIA
EL XIP, RECICLA’LS»
Exposició de residus
d’aparells elèctrics i
electrònics
Organitza: Biblioteca

Dissabte 8 de
maig

20 H
TAST DE CERVESES
ARTESANES
Guiat per l’elaborador
cerveser Eduard
Gutiérrez, amb

19 H
CONCERT CORAL AMB
EL COR ZÓNGORA
Presenta Tradició i
poesia, un viatge ben
especial.
Organitza: El Centre

Del dilluns 10 al
divendres 21 de
maig
PREINSCRIPCIÓ A
LA LLAR D’INFANTS
NIERÓ
Posteriorment,
s’hi haurà de fer la
matrícula del 16 al 22
de juny.

Diumenge 16 de
maig

19 H
CONCERT CORAL AMB
EL COR PLÈIADE
Ens oferiran l’espectacle
a cappella Kun mie
laulan (Quan canto).
Organitza: El Centre

Del dilluns 17
al dilluns 31 de
maig
EXPOSICIÓ II
REPÚBLICA
Organitza: Biblioteca

Diumenge 23 de
maig

19 H
PROJECCIÓ DE TEATRE:
FENT DAGOLL FEM
DAGOM
Projecció de l’obra del
Grup de Teatre d’El
Centre que es va fer
l’any 2005.
Organitza: El Centre

Dijous 27 de
maig

CAMPANYA «CANVIA
EL XIP, RECICLA’LS»
Contacontes i màgia
Organitza: Biblioteca

Dissabte 29 de
maig

19 H
TEATRE INFANTIL
El grup de Grans
ens presenten petits
fragments de contes.
Venda anticipada
d’entrades el 23 de
maig, per a pares des
de les 12.15 a les 13
hores i per a socis des
de les 13 a les 13.45
hores.
Organitza: El Centre

Diumenge 30 de
maig

19.30 H
TEATRE INFANTIL
El grup dels Petits
ens presenten l’obra
És possible perdre
la felicitat?, i el grup
dels Mitjans, Sopa
de pedres. Venda
anticipada d’entrades
el 23 de maig, per a
pares des de les 12.15
a les 13 hores i per a
socis des de les 13 a les
13.45 hores.
Organitza: El Centre

Diumenges 6, 13
i 24 de juny
A LA TARDA
SONAPROP
Organitza: El Centre

Dissabte 19 de
juny

SALA DE TEATRE DE LA
CUMPRATIVA
CARLOTA BALDRÍS.
SUITE DE L’AIGUA,
PER A PIANO, AMB
VIDEOPROJECCIONS
Organitza: La
Cumprativa

Diumenge 20 de
juny
A LA TARDA
DOCUMENTAL DEL
MES: DANI KARAVAN
Organitza: El Centre

Dijous 24 de
juny
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Impliquem-nos
per la igualtat
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de
Llorenç del Penedès

Un dels grans reptes que tenim com a societat per al futur immediat és
acabar amb totes les desigualtats que encara pateixen les dones. Els últims
anys han estat claus per a posar en relleu moltes situacions que vivien, fins
a cert punt, normalitzades entre nosaltres. L’existència de tota una sèrie de
drets reconeguts, com aquells que estableixen la igualtat entre gèneres,
no en suposa necessàriament el compliment. Encara ens trobem amb
sostres de vidre per a les carreres laborals de les dones; encara afronten una diferència salarial respecte dels seus propis companys; encara
són víctimes de la violència masclista...
Els canvis legislatius sobre aquesta qüestió no s’han vist acompanyats de
canvis socials prou profunds i —n’estic convençut— aquest és el gran repte que hem d’assumir. La desigualtat és una situació tan arrelada que es
fa imprescindible que ens impliquem tots i totes a fer-la desaparèixer.
Ens hem de convèncer a nosaltres mateixos i mateixes de com d’important
és assumir una altra mirada sobre el paper i els espais que ocupen les dones i, a partir d’aquí i de manera col·lectiva, podrem provocar un canvi real
i palpable.
Les administracions tenim l’obligació de ser sempre punta de llança en
aquestes qüestions: la nostra feina ha de ser sempre un exemple de com
volem que sigui el món en què vivim en qüestions que van des de les polítiques lingüístiques al medi ambient. Així ho entenem des de l’Ajuntament
de Llorenç del Penedès. Per aquest motiu, hem elaborat i aprovat un pla
d’igualtat d’aplicació interna que permetrà prevenir i eliminar qualsevol comportament sexista al consistori. El pla estableix tant les eines necessàries per a evitar el llenguatge inapropiat o qualsevol tipus d’agressió,
per exemple, com la manera d’actuar en el cas que es produís un incident
en aquest sentit.
La voluntat municipal és començar a treballar amb nosaltres mateixos
per tal d’estendre aquesta perspectiva de gènere al conjunt de l’actuació de l’Ajuntament i, finalment, al conjunt de la població. La celebració, el passat 8 de març, del Dia Internacional de les Dones, tot i les
limitacions que ens continua imposant la pandèmia, va ser un exemple
recent d’aquest objectiu d’estendre la idea d’igualtat. Al voltant de la jornada vam aplegar diverses propostes que, des de la cultura o la formació,
ens convidaven a la reivindicació i la reflexió.
Des d’aquest espai, també vull convidar-vos que dediqueu un moment a
pensar: «Què està a les meves mans per a viure en un món amb menys
desigualtats?». Tots i totes hi sortirem guanyant.
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El Servei d’Informació i
Atenció a la Dona (SIAD)
s’oferirà de manera
presencial el quart dimecres
de cada mes

Un pla per a garantir la igualtat
entre els treballadors i les
treballadores municipals
L’aprovació d’aquest pla ha de permetre
millorar la perspectiva de gènere en
l’organització interna de l’Ajuntament

En el ple municipal del passat 30 de
març, l’Ajuntament de Llorenç va
aprovar el primer Pla d’igualtat dels
treballadors i les treballadores municipals. A partir d’una diagnosi inicial
per a conèixer la situació actual del
consistori en matèria d’igualtat de gènere, pel que fa a la seva organització
interna, el document pretén establir
una sèrie d’objectius que permetin
aprofundir i millorar en aquest àmbit
en els propers anys. El pla tindrà una
vigència de quatre anys, del 2021 al
2025, tot i que des de la Regidoria
d’Igualtat s’ha manifestat la voluntat
d’aconseguir la major part d’objectius, si no tots, per al 2023, abans que
finalitzi l’actual legislatura.
Entre aquests objectius hi ha la necessitat que l’Ajuntament implementi
4

iLlorenç ABRIL 2021

Entre els objectius del pla
hi ha la implementació
d’un llenguatge no
sexista i l’adopció
d’un protocol contra
l’assetjament en l’entorn
laboral
un llenguatge no sexista en tots els
seus nivells d’organització; l’adopció
d’un protocol contra l’assetjament en
l’entorn laboral, i la posada en marxa
de diferents campanyes de sensibilització en matèria de violència de gènere, dirigides al conjunt del personal
de la corporació, entre d’altres. El document es pot consultar íntegrament
al web municipal.

Servei d’Atenció a la Dona
Des de l’Ajuntament es treballa per
a mantenir aquesta perspectiva de
gènere en tots els àmbits d’actuació
i per a posar en marxa o consolidar
serveis que permetin lluitar contra
les desigualtats existents. En aquest
sentit, a través del conveni de Serveis
Socials que uneix l’Ajuntament de
Llorenç amb el Consell Comarcal, s’ha
aconseguit que el Servei d’Informació
i Atenció a la Dona (SIAD) s’ofereixi en
el municipi, de manera presencial, el
quart dimecres de cada mes. El SIAD
vol ser un espai d’orientació i assessorament en relació amb qualsevol
aspecte de la vida de les dones. Per
a consultar dubtes o demanar cita es
pot trucar al telèfon de l’Ajuntament
o enviar un correu electrònic a tecnicaigualtat22@baixpenedes.cat.
Es continua així amb la línia encetada a l’inici de legislatura amb la creació de la Regidoria d’Igualtat i la concessió del Segell d’Igualtat per part
de l’associació ForgenderSeal, que
identifica aquells municipis i ciutats
compromesos amb la perspectiva de
gènere.

Llorenç es consolida com a
municipi feminista
El Dia de les Dones es va commemorar amb la
lectura del manifest institucional i un concert
vermut a càrrec del grup 4cústics

El passat 8 de març, Llorenç va celebrar el Dia Internacional de les Dones
amb la voluntat de reivindicar una
igualtat efectiva entre homes i dones.
El regidor d’Igualtat, Xavi Pova, va ser
l’encarregat de presentar l’acte. En el
seu parlament, Pova va informar les
persones assistents dels diversos projectes que l’Ajuntament està endegant amb la voluntat de treballar en
una línia de funcionament paritària.
L’acte va incloure un concert vermut,
que va anar a càrrec dels quatre joves
músics que formen el grup 4cústics,
els quals van fer gaudir a tothom amb
el seu repertori de cançons especialment relacionades amb el món de la

dona. El concert es va celebrar amb
totes les mesures de prevenció per a
garantir la seguretat de les persones
assistents.

Es van repartir entre
el públic assistent
unes mascaretes
commemoratives del 8M
amb el lema «Llorenç del
Penedès, feminista»
Durant l’acte es va llegir el manifest
institucional del Dia de les Dones i es
van repartir entre el públic assistent

UN JOC PER A
DEIXAR ENRERE
ELS ESTEREOTIPS
SEXISTES
El Punt d’Informació Juvenil
va organitzar un joc interactiu
que pretenia que el jovent
identifiqués, a través d’imatges,
si les professions que hi
apareixien eren «d’home» o
«de dona». L’objectiu era fer
reflexionar als participants
sobre els estereotips encara
existents en la nostra societat
i la necessitat de deixar-los
enrere. L’activitat es va fer en
línia.

unes mascaretes commemoratives
del 8M amb el lema «Llorenç del Penedès, feminista».
D’altra banda, com ja s’ha fet en
anys anteriors, la Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas va dedicar
un espai de l’equipament a aquesta
commemoració, amb un aparador
que exposava publicacions relacionades amb el món femení i que es va
poder veure a la biblioteca durant tot
el mes de març.
iLlorenç ABRIL 2021
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Es posa en marxa
una campanya
d’esterilització de
gats
Es recorda a la
ciutadania que deixar
menjar al carrer per als
animals pot generar
problemes de salut
pública

Davant les queixes rebudes per les
males olors i els excrements que genera la superpoblació de gats en alguns
punts del municipi, l’Ajuntament ha
destinat 2.000 euros a una campanya
d’esterilització d’aquests animals. Des
del passat mes de febrer, ja se n’han
operat una dotzena que han estat
traslladats a la zona de les Terres, on
ocasionen menys perjudicis al veïnat.
El consistori demana que no es deixi
menjar al carrer a fi d’evitar possibles
plagues d’altres animals, com les rates,
que suposen un cost per al consistori i,
conseqüentment, per al municipi.

Es commemora el
90è aniversari de la
II República
El dia 14 d’abril es va commemorar el 90 aniversari de la II República
Catalana. La Biblioteca va cedir a La
Cumprativa l’exposició «La primavera
republicana al Penedès 1931-1936»,
de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Aquesta mostra complementava la
xerrada que es va organitzar sobre
«Els rabassaires al Penedès», que va
anar a càrrec de Raimon Soler i va
comptar amb l’assistència de la presidenta de l’IEP, Dolors Garcia.
L’exposició es podrà visitar a La
Cumprativa fins al 9 de maig. Posteriorment es traslladarà a la biblioteca,
on es podrà veure en petit format.

Treballs de millora
i manteniment de la
via pública
S’han fet alguns
arranjaments a la
rambla Marinada i s’ha
condicionat la teulada
del cementiri

6
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La Cumprativa acollirà
fins al 9 de maig una
exposició sobre la primavera
republicana al Penedès

En les darreres setmanes, s’han reparat els panots i les voreres en diversos
punts del municipi, s’ha posat cautxú
als escocells del carrer de les Escoles i
s’ha condicionat la teulada del cementiri. Així mateix, s’han fet obres de millora a la rambla Marinada. Altres treballs
realitzats han estat el condicionament
del Pou del Comú, que ha inclòs el
desbrossament del carrer Renaixença,
i el projecte de millora de la xarxa de
clavegueram, que ha comptat amb el
suport de la Diputació de Tarragona.

Un centenar de
persones ja han fet
ús de la Línia Verda

L’objectiu dels ajuts
és donar suport als
establiments que es van
veure obligats a aturar
la seva activitat durant
l’estat d’alarma

Suport al sector comercial
i empresarial afectat per
la pandèmia
Es destinen 8.000 euros a subvencionar
el pagament de la taxa d’escombraries
dels establiments obligats a tancar
durant el 2020
L’Ajuntament ha obert una convocatòria per a la concessió d’ajuts
als comerços i establiments locals
que durant l’any passat es van veure obligats a aturar la seva activitat
econòmica de manera parcial o
total a causa de la COVID-19. L’objectiu és donar suport a un dels
sectors més afectats per la crisi
social i econòmica derivada de la
pandèmia i ajudar els propietaris
a fer front a les despeses derivades
de la taxa d’escombraries del 2020.
Aquests ajuts, que es podien
sol·licitar fins al passat 8 d’abril,
estaven destinats a persones donades d’alta de l’impost d’activitats
econòmiques (IAE), amb llicència
d’activitat al municipi de Llorenç i
que s’hagin vist afectades per les
mesures establertes per les autoritats sanitàries per a evitar els contagis de COVID-19.
El consistori ha reservat per a
aquests ajuts una partida de 8.000
euros. En cas que el volum de sol·licituds superi el crèdit màxim establert, les subvencions s’atorgaran
en funció de l’ordre d’arribada.

L’import de l’ajut cobrirà la part
proporcional de la taxa corresponent als mesos en què els establiments hagin hagut de tancar per
imperatiu legal, amb un màxim de
la quota anual.

El servei de la Línia Verda ha tingut
una bona acceptació per part de la
ciutadania. En els dos primers mesos
de funcionament se n’han comptabilitzat 97 persones usuàries, que han
comunicat alguna incidència a l’Ajuntament a través d’aquesta aplicació.
Un 70 % de les notificacions rebudes
ja han estat resoltes per l’Administració local. La tipologia més freqüent
són les relacionades amb desperfectes en voreres i calçades, l’enllumenat, la neteja, la recollida d’escombraries i l’estat de parcs i jardins.
Per a utilitzar el servei cal descarregar-se al dispositiu mòbil l’aplicació
«Línia Verda» i seleccionar el municipi de Llorenç del Penedès. L’aplicació
detecta de manera automàtica les
coordenades en les quals s’ubica el
desperfecte. Un cop enviada la notificació és rebuda pel personal municipal, que inicia els tràmits per a
resoldre la incidència. Els veïns i les
veïnes del municipi també poden
accedir al servei a través del web
www.liniaverdallorenc.cat.

L’import dels ajuts
pretén cobrir la part
proporcional de la
taxa d’escombraries
corresponent als mesos
de tancament
Aquests ajuts s’afegeixen a altres mesures que l’Ajuntament de
Llorenç ja ha aplicat per a pal·liar
els efectes de la pandèmia en els
sectors comercial i empresarial. En
aquest sentit, l’any 2020 es va deduir la part proporcional de la taxa
d’ocupació de la via pública a parades del mercat i als bars i restaurants que van haver d’aturar la seva
activitat durant l’estat d’alarma.
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Es renova la flota
de vehicles de la
brigada municipal
L’Ajuntament ha
licitat el contracte
per a adquirir dues
furgonetes amb
modalitat de rènting

La millora de la xarxa de
subministrament d’aigua del
municipi és una de les prioritats
del consistori llorencenc

L’alumnat de 6è
participa en un taller
sobre adolescència
Durant la formació es
van tractar aspectes
relacionats amb la
sexualitat i la salut
emocional

8

iLlorenç ABRIL 2021

La brigada municipal disposarà de
dos nous vehicles que substituiran els
actuals, els quals, per l’ús i l’antiguitat,
es troben en mal estat. L’Ajuntament
ha licitat el contracte per a adquirir
dues furgonetes totalment equipades i amb capacitat per a carregar
eines de grans dimensions i materials
de pes. Es farà mitjançant un arrendament sense opció a compra, és a
dir, en modalitat de rènting. Aquest
contracte tindrà una durada de 48
mesos i el preu de licitació ascendeix
a 37.735,20 euros.

S’inicien els treballs
per a fer arribar
l’aigua al Priorat
Fa unes setmanes que van començar
les obres per a garantir l’arribada de
la xarxa de subministrament d’aigua
a la zona del Priorat. El manteniment i
la millora dels serveis bàsics és una de
les prioritats del consistori, que l’any
passat va destinar la totalitat del pressupost d’inversions —corresponent
a 249.850 euros— a aquest projecte,
que es preveu desenvolupar durant
aquest primer semestre de l’any.
Les obres s’estan realitzant al camí
de Cal Proset, en el tram que va de la
rotonda on s’ubica la residència de
la gent gran al carrer del Llimó. S’hi
ha restringit el pas per a garantir la
seguretat tant de vehicles com de
vianants.

L’Ajuntament ha col·laborat amb
l’Escola Les Cometes finançant un
taller destinat a l’alumnat de sisè de
primària. La formació, titulada «Em
faig gran... Benvinguda, adolescència!», va anar a càrrec de Kídem, Salut
emocional i sexualitat, i va rebre una
bona resposta per part dels nens i les
nenes que hi van assistir. El taller va
donar una visió general del que implica l’entrada a l’adolescència, fent especial èmfasi en alguns aspectes vinculats a la sexualitat i a les emocions.

Es rep una
subvenció per a
pal·liar els efectes
de les ventades
La Diputació de Tarragona va aprovar, el passat mes de desembre, una
subvenció excepcional per a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès per un
import de 4.156,01 euros. Aquests
diners havien de ser destinats a restablir els béns i serveis municipals
afectats per les ventades que es van
produir a la zona el 23 de novembre
de l’any 2019 i que van arribar als 120
i 140 quilòmetres per hora en alguns
punts de la meitat sud de Catalunya.
Aquest fenomen meteorològic va
ocasionar desperfectes en alguns
equipaments municipals i a la via
pública. En concret, van quedar-hi
malmesos la banqueta i la tanca del
camp de futbol municipal, la cornisa
de l’escola i un fanal de la carretera
de la Bisbal. La reparació es va dur
a terme durant l’any passat amb un
pressupost total de 4.374,78 euros, i
la subvenció de la Diputació de Tarragona permetrà cobrir el 95 % del cost
de l’actuació.

Es realitzen nous treballs de
desbrossament al torrent
S’ha actuat en el tram comprès entre
el pont de Lluís Companys i el de la
carretera que uneix Sant Jaume i el
Vendrell
L’Ajuntament ha aconseguit que
la Diputació de Tarragona dugui
a terme la neteja d’un nou tram
del torrent sense cap cost per al
municipi. Aquest 2021, mitjançant
un pla d’ocupació, s’ha fet el desbrossament del tram que uneix el
pont de Lluís Companys amb el
de la carretera de Sant Jaume dels
Domenys al Vendrell.

El Govern local ha
aconseguit que es faci
la neteja del torrent
sense que suposi cap
cost per al consistori
El projecte va començar l’any
passat amb la neteja del tram del
torrent comprès entre la Resclosa i

el pont de Lluís Companys. Aquesta actuació es va realitzar a través
d’un programa ocupacional amb
la Fundació Santa Teresa. Al llarg
del període 2021-2022 es durà a
terme amb una actuació prevista
per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) en el tram que resta fins arribar a la depuradora.
Des del consistori s’ha realitzat
una feina llarga i necessària per a
fer possible el desenvolupament
d’aquest projecte amb finançament extern, atès que l’Administració local no podia assumir-ne el
total del cost.
A partir d’ara, serà el personal de
la Brigada Municipal l’encarregat
de fer el manteniment del torrent
per a garantir que continuï en perfecte estat i no suposi cap risc en
cas que es produeixi una riada.
iLlorenç ABRIL 2021
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Treballant per a garantir el
futur del jovent
El passat 24 de març es va celebrar al Montmell l’habitual
trobada comarcal de regidors i tècnics de Joventut dels
ajuntaments del Baix Penedès, durant la qual es va
Representants
fer una valoració de l’any
municipals
que s’ha deixat enrere i es
es
reuneixen
van plantejar les futures líperiòdicament
per
nies a seguir en matèria de
plantejar
futures
joventut a la nostra comarlínies d’actuació
ca. Aquesta acció es convoca amb la voluntat de
fer xarxa entre els diversos
municipis que hi participen. L’acte se celebra de manera semestral i està organitzat per l’Oficina Jove del Baix Penedès.

S’obren les inscripcions per als
casals d’estiu
Un any més, Llorenç organitzarà els casals d’estiu amb la
intenció d’oferir propostes de lleure per als infants i joves
de 3 a 16 anys. Les persones participants estaran distribuïdes en tres grups: el Casal d’Estiu, el Casal de Medi i el
Casal Esportiu. Durant el mes d’abril, s’ha obert un termini de preinscripció per a conèixer la demanda del servei,
i les inscripcions s’hauran de formalitzar del 10 al 19 de
maig. La informació es pot consultar al web municipal.
Paral·lelament, s’ha obert també el procés de contractació
del monitoratge. El funcionament dels casals estarà condicionat per les directrius que marqui la Direcció General
de Joventut.

Participació llorencenca en un curs de premonitors
Un total de sis joves usuaris del Punt d’Informació Juvenil
de Llorenç van participar en una formació en línia organitzada des de l’Oficina Jove Baix Penedès. El curs, que ha tingut una valoració molt positiva, pretenia dotar les persones
inscrites d’eines i recursos per a introduir-se en el món del
lleure infantil i juvenil, així com valorar-ne la futura dedicació al camp del monitoratge. Van ser una quarantena de
joves de la comarca els/les que van participar en aquesta
formació, que es va oferir de manera paral·lela en dos grups
de 20 persones cadascun.
10
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L’Ajuntament participa
en aquest programa
de Jove Baix Penedès
que vol acompanyar
i orientar l’alumnat
davant l’àmplia oferta
formativa existent en
finalitzar l’ESO

Eines per a orientar el jovent sobre el seu futur
acadèmic i laboral
L’alumnat de 3r i 4t d’ESO va participar en una xerrada virtual
per conèixer totes les opcions formatives que hi ha al seu abast

El passat 3 març, des de l’Oficina Jove Baix Penedès, es va
organitzar una xerrada virtual d’orientació acadèmica i
professional titulada «I després de l’ESO, què?». La finalitat
era que els pares, les mares i l’alumnat del tercer i quart
cursos de l’ESO coneguessin totes les opcions formatives
i laborals a les quals poden accedir en finalitzar els estudis, amb o sense el graduat. La ponència va anar a càrrec
d’Educaweb (DEP Institut), i es complementa amb la possibilitat d’accedir a una consulta personalitzada en el Servei
d’assessorament i orientació acadèmica i laboral de l’Oficina Jove del Baix Penedès.

Projecte nep.TU
El PIJ Llorenç ofereix una nova eina per a realitzar assesso-

raments acadèmics individualitzats. Es tracta del navegador nep.TU, un projecte de Jove Baix Penedès al qual es pot
accedir apropant-se a la biblioteca i sol·licitant-hi la clau
d’accés a l’aplicatiu.
Recordem que el PIJ compta amb la figura de l’educadora del SIS adolescent, l’Alba Díaz, una persona que acompanya el jovent i posa al seu abast les eines i els recursos
que s’adapten a les seves necessitats. El seu horari d’atenció és de dilluns a divendres des de les 10 a les 13 hores i
de dilluns a dijous des de les 16.30 a les 19.30 hores. Amb
aquesta incorporació, la voluntat de l’Ajuntament és garantir el desenvolupament d’activitats i actuacions formatives
de forma correcta, apostant per la formació ocupacional
com una oportunitat d’obrir-se camí al mercat laboral.

Fomentant la participació
del jovent
S’ha posat en marxa una activitat per a apropar les persones
joves al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) i que hi facin arribar
els seus suggeriments. Només venint a la biblioteca i aportant una idea relacionada amb el col·lectiu jove se’ls obsequia amb la samarreta «Joves confinats-confinades», que va
ser escollida mitjançant un procés participatiu. El programa
estarà actiu fins a exhaurir-ne les existències. Paral·lelament,
han prosseguit les activitats al PIJ: en el marc del projecte
d’educadors/es del SIS adolescent, del 22 al 28 de març es
va celebrar la Setmana contra la Discriminació Racial i es
van donar eines per a la reflexió sobre el racisme.
iLlorenç ABRIL 2021
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Es commemora el Dia Mundial
de la Poesia
Aprofitant el bon temps, Llorenç va retre un petit homenatge a la poesia amb gent molt propera. La Mònica Farré
hi va oferir un recital dels seus poemes, que va complementar amb la música del Gerard Romero al clarinet. Es va
obsequiar les persones assistents amb un punt de llibre en
què hi havia el poema Temps present de la Mònica Farré i
que estava il·lustrat per Mario Matarranz.
En l’acte de presentació, la regidora de Cultura, Eva Rafecas, va llegir el poema No em despulleu, de Felícia Fuster
—escriptora escollida aquest 2021 com a referent del Dia
de la Poesia a Catalunya—, que ha estat traduït a més de
20 llengües amb la voluntat que la seva obra arribi a molta
gent.

Llorenç celebra la Pasqua
amb les tradicionals
caramelles
Amb l’objectiu que la ciutadania no es quedés enguany
sense caramelles, el consistori i les corals van organitzar una
actuació conjunta en tres punts del municipi, amb el públic
assegut i guardant les mesures de seguretat. La primera es
va fer a l’aparcament de l’ajuntament; la segona, a la rambla
Marinada, i la tercera, a la plaça de l’1 d’Octubre. La Coral
Infantil Rossinyols, la Coral Harmonia i la Societat Coral El
Gotim van oferir els seus cants amb bons resultats, tot i les
condicions amb què havien hagut d’assajar a causa de la
COVID-19. Com és tradició, l’Ajuntament va obsequiar els
cantaires amb una mona de Pasqua.

La rosa i el llibre, protagonistes
de la diada de Sant Jordi

Es van repartir punts de
llibre de Sant Jordi entre
les persones usuàries de la
Biblioteca

12
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La diada es va celebrar a Llorenç de manera ben plena i
amb activitats per a totes les edats. Malauradament, el taller infantil per a elaborar una rosa de ceràmica, previst per
al dia 21 d’abril, es va haver d’ajornar per causes meteorològiques. Al llarg de tota la setmana, però, hi havia previstes activitats diverses com sessions de contes a l’escola Les
Cometes, a càrrec de la Petita Companyia, i a la llar d’infants
El Nieró, a càrrec del personal de la Biblioteca. Un altre dels
actes destacats era la presentació de la primera novel·la de
la llorencenca Maica Rafecas, titulada El setembre i la nit. La
Biblioteca va impulsar un vistós aparador que anunciava la
IX Revetlla de Sant Jordi, i es van fer punts de llibre que es
van distribuir entre les persones usuàries.

Acompanyant els infants
en l’hàbit de la lectura
El programa Lecxit és una iniciativa
que pretén incrementar l’èxit
educatiu de l’alumnat de l’Escola Les
Cometes
La Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas participa en
el programa Lecxit, un projecte de lectura impulsat per la
Fundació Bofill i en el qual també col·labora l’Escola Les Cometes. Un total de set voluntaris i voluntàries i set participants han iniciat aquesta aventura, que consisteix en una
trobada setmanal d’una hora entre el nen lector o la nena
lectora i el/la seu/va mentor/a, encarregat/da de fer-li un
acompanyament a la lectura. Un dels objectius d’aquesta
iniciativa és incrementar l’èxit educatiu dels infants treballant-ne la comprensió lectora.
El programa s’ha iniciat amb molta il·lusió i es desenvoluparà durant els mesos d’abril, maig i juny, esperant poder
reprendre l’activitat a l’inici del nou curs escolar. Des de la
Biblioteca es convida tothom a prendre part en aquesta

nova proposta, dedicant una petita part del temps lliure a
fomentar l’hàbit de la lectura entre els infants.

S’amplien les activitats i
el fons documental de la
Biblioteca
Una dotzena de persones han
participat en el projecte «Llegir el
teatre»
El Club de Lectura de la Biblioteca va escollir l’obra La nit
de la iguana per participar en el projecte «Llegir el teatre»,
promogut pel Servei de Biblioteques de Catalunya, el Teatre Nacional de Catalunya i els clubs de lectura de les biblioteques amb la finalitat d’apropar el fet teatral al públic.
A causa de la COVID-19,
només sis persones van
Des de la Biblioteca
poder assistir a la reprees continuaran
sentació, però van ser 12
proposant lectures
les que van participar en la
i posteriors
lectura del llibret.
sortides per a
D’altra banda, la Bibliogaudir del teatre
teca va ampliant el seu
fons amb novetats de diferent tipologia, com els volums que hi han arribat de l’àmbit de la poesia. Així mateix,
el passat 4 de febrer, Dia Mundial del Càncer, es va preparar
en aquest equipament un aparador per a mostrar a la ciutadania els llibres relacionats amb aquesta temàtica.
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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

El PDeCAT reivindica un debat real sobre el model de país

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

El PDeCAT està en contra d’un acord que va en contra de l’economia productiva, de la col·laboració publicoprivada i de la
creació de riquesa en un moment de crisi com l’actual, en què encara és molt més greu i no es pot assumir. El portaveu
demòcrata ha expressat diversos punts de l’acord ERC-CUP que el fan inassumible; per exemple: • La limitació per decret
dels nivells màxims de lloguer no resol el problema de l’habitatge. / • No podem estar a favor de la renda bàsica universal: no tenim ni tindrem recursos per a fer-hi front (costaria uns 7.700 milions d’euros l’any). / • No s’hi fa cap concreció
en la millora del contracte del programa de serveis socials.
Més exemples: • ERC i la CUP parlen d’aturar desnonaments contra famílies, però no hi ha cap mesura per a tractar el
problema creixent de l’okupació il·legal. / • En matèria d’educació, es proposa la recuperació de centres privats i concertats cap a l’educació pública, mentre que el PDeCAT vol garantir que el nou decret de Programació de l’oferta educativa
i d’admissions i el de Concerts siguin respectuosos amb la realitat de l’escola concertada. / • També creiem que cal estar
a favor del cos de Mossos d’Esquadra i no generalitzar en la proposta que es fa de retirada de les acusacions particulars
contra participants en mobilitzacions.
El dirigent demòcrata ha manifestat que aquesta seqüència que estem vivint no és «només fruit de la improvisació:
és un avançament del que serà tota la legislatura si s’arriba a un pacte». Solsona ha recordat que «portem mesos
i anys parlant d’unitat i queda clar que, la unitat, no la practica ningú». Per tant, tot fa preveure que hi haurà un
govern més pendent dels retrets entre socis que de resoldre problemes a la gent i al país, ha afegit. «Si volem ser independents hem d’actuar amb sentit d’Estat, i en aquest debat d’investidura no s’ha tingut; no s’hi ha articulat un
debat sobre el model de país, i cal un debat real sobre el model de país».

La tala de la pineda i la falta de transparència

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

A principis del mes de març, l’equip de govern va informar la ciutadania que havia pres la decisió d’eliminar la pineda
que hi ha entre la rotonda de la carretera de la Bisbal i la masia de l’Estrella, justificant la decisió pel risc de caiguda
dels arbres pel vent, per problemes causats per les arrels en la via pública, per la proliferació de nius d’erugues, per la
pinassa que afecta les teulades dels veïns i la resina que embruta el mobiliari urbà.
Des de Decideix Llorenç vam buscar assessorament de biòlegs, ambientòlegs i del grup ecologista GEVEN, i vam
enviar una comunicació a l’equip de govern sol·licitant l’aturada immediata del projecte d’eliminació de la pineda, amb
la intenció de buscar una alternativa menys agressiva, tant amb el paisatge i el medi natural com amb el benestar de
la ciutadania de Llorenç. També vam proposar la creació d’una taula de treball per a valorar les possibilitats de modificació d’aquest espai natural, formada per representants de tots els grups polítics del consistori i tècnics especialistes
en planificació i gestió ambiental. Estem segures que hi ha una alternativa que no modifiqui el paisatge ni l’ecosistema
d’una forma tan radical, i l’hem de poder consensuar entre totes. Uns dies més tard, l’equip de govern va anunciar a la
ciutadania que paralitzava l’actuació anunciada d’eliminar l’arbrat. En el ple del dia 30 de març, des de DL vam demanar
que se’ns informés detalladament de quin és el projecte exacte que tenen pensat implementar i que se’ns respongués
a la nostra petició de crear una taula de diàleg per a cercar solucions alternatives a la tala.
La resposta de l’alcalde va ser que no se’ns donaria cap tipus d’informació. Es va negar a respondre la pregunta i ens
va manifestar que la decisió del Govern serà unilateral, i va tancar la porta a qualsevol taula de diàleg amb l’oposició,
una vegada més, negant el dret d’informació als partits de l’oposició i a la ciutadania. Denunciem novament aquesta
absoluta falta de transparència.

Una administració compromesa amb la igualtat entre homes i dones

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA
@pscllorenc
@pscllorenc

Tot i la situació excepcional que portem vivint en el darrer any, aquest mes de març vam poder celebrar l’acte local en
commemoració del Dia Internacional de la Dona, en el qual vam gaudir d’un espectacle-vermut a càrrec dels 4cústics.
L’acte, que va comptar amb totes les mesures de seguretat i d’higiene, va tenir una molt bona resposta per part d’una
ciutadania que, amb l’arribada del bon temps i després d’un any tan complicat, comença a tenir ganes de gaudir de les
bones estones en companyia.
Així, el mes de març va tenir a Llorenç del Penedès un fort component lila, ja que també vàrem poder-hi aprovar, en
el ple celebrat el passat 30 de març, el primer pla d’igualtat de l’Ajuntament, un document que pretén aprofundir en la
millora de les condicions d’igualtat entre homes i dones, tant pel que fa a l’organització interna del consistori com a les
seves diverses actuacions.
Aquest pla és el resultat de la feina conjunta entre l’Ajuntament de Llorenç i el Consell Comarcal, que continuen en
una estreta línia de col•laboració materialitzada a través del Conveni de Serveis Socials i que ha permès, entre d’altres,
l’elaboració d’aquest document, així com poder disposar per primera vegada del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a
les Dones) de manera presencial a la nostra vila.
Amb la concessió del Segell d’Igualtat de l’associació ForgenderSeal, que identifica aquells municipis i ciutats compromesos amb la perspectiva de gènere pel que fa al conjunt de les seves actuacions com a administracions, Llorenç
assumeix el compromís de seguir millorant de manera transversal en aquest àmbit.

El camí europeu cap a la sostenibilitat

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
@ercllorenc
https://ercllorenc.word
press.com/
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Els reptes globals als quals ens enfrontem, com la gestió de la pandèmia, l’auge dels autoritarismes i l’emergència
climàtica, requereixen estratègies globals i coordinades que van més enllà de l’àmbit local. La complexitat d’aquestes
amenaces requereixen un treball transversal i multisectorial, i respostes que necessàriament han d’implicar tots els
àmbits: l’econòmic, el social i el polític. Sense cap dubte, el creixent compromís i els passos endavant fets en l’estratègia
verda han estat considerables en els darrers anys. El pacte verd europeu suposa un abans i un després pel que fa al
compromís verd europeu, una estratègia global per a ser compartida entre tots els territoris i que estableix un full de
ruta per a aplicar en clau local.
La crisi de la COVID-19 també ha estat una nova oportunitat per a incrementar la consciència i necessitat de canvi. El
confinament i la limitació de la mobilitat ens han fet redescobrir el nostre entorn i veure’n les necessitats per a convertir-lo en espais més sostenibles que garanteixin el benestar ambiental. La demanda de més verd urbà, l’aposta per una
alimentació més sostenible i un augment de la consciència sobre el consum han estat els canvis més visibles.
Des d’ERC considerem que l’estratègia verda tindrà èxit si impulsem des de tots els governs una estratègia coordinada, que permeti elaborar polítiques locals i al mateix temps globals, i passa per algunes prioritats com la necessitat
d’incrementar, en el pressupost europeu, el percentatge de despesa dedicada a la consecució dels objectius climàtics;
també, per l’aposta d’una política energètica que ens permeti arribar a un model 100 % renovable i d’alta eficiència,
en què l’estalvi energètic passi a ser la prioritat. Avui, finalment, hem situat sobre l’agenda la necessitat de reaccionar
davant l’emergència climàtica i hem fet visible el repte global que suposa. Des dels Països Catalans, tenim l’oportunitat
de fer-nos nostra també aquesta estratègia per a convertir-nos en el referent verd del sud d’Europa.

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

25 DE FEBRER DEL 2021 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació Modificació de crèdit 1/2021 per transferència de crèdit

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

Aprovació Modificació de crèdit 2/2021 per transferència de crèdit

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

Aprovació pròrroga i addenda del conveni del Jove Baix Penedès 2021 entre
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès i el Consell Comarcal del Baix Penedès

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

Aprovació del Conveni de col·laboració i cooperació entre els ajuntaments
de comarca i el CCBP, per a culminar el trànsit de l’actual sistema comarcal de
recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans verds a un nou model,
jurídicament actualitzat, econòmicament sostenible i ecològicament responsable

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació pròrroga del Conveni i annex econòmic 2021 en matèria de serveis
socials

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació del Conveni de col·laboració per a l’execució de programes d’ocupació
que formen part de l’acord estratègic per al desenvolupament i ocupació del Baix
Penedès 2021

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació del Conveni de col·laboració i cooperació entre el Consell Comarcal
del Baix Penedès i l’Ajuntament de Llorenç del Penedès per a l’assistència tècnica
municipal en l’àmbit de les tecnologies d’informació i comunicació (ATMTIC)

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

Aprovació de la delegació de les facultats de titularitat municipal a favor de la
Diputació de Tarragona per a la recaptació, en període voluntari, de la taxa de
subministrament d’aigua i la delegació de les actuacions i liquidació davant de
l’ACA de les quotes corresponents al cànon de l’aigua

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

Rectificació de l’acord del Ple (del 30.12.2020) de declarar d’especial interès les
entitats El Centre de Llorenç del Penedès i La Cumprativa

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

Aprovació del Document únic de protecció civil municipal de Llorenç del Penedès

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

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

30 DE MARÇ DEL 2021 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació Modificació de crèdit 4/2021 per suplement de crèdit

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

Aprovació Modificació de crèdit 3/2021 per suplement de crèdit

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

Proposta d’aprovació inicial Modificació de crèdit 5/2021 per suplement de crèdit

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

Aprovació selecció càrrecs al Jutjat de Pau

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Nomenament persones idònies de les secretaries del Jutjat de Pau de Llorenç del
Penedès

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Montmell, la resta
d’ajuntaments copropietaris i el Consell Comarcal del Baix Penedès per al
manteniment de l’àrea recreativa forestal del Montmell (ARFM), exercicis 2021 al
2024

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Conveni entre l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Llorenç del
Penedès

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Annex del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de
Llorenç del Penedès en matèria de Serveis Socials (any 2021)

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Pròrroga del mode de prestació del servei comarcal de recollida, transport,
tractament i/o eliminació dels residus municipals, per modificació de l’article
3 dels estatuts de la societat i modificació del pacte dinovè del conveni únic
descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques dels serveis esmentats

Junts, PSC-CP

Aprovació del Pla local de Joventut

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Aprovació del Pla d’Igualtat

Junts, PSC-CP

Moció sobre el Míldiu presentada pel Grup d’Esquerra Republicana de Llorenç del
Penedès

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular –
Alternativa Municipalista (DL-CUP-AMUNT) per donar suport als encausats i
encausades per les manifestacions al Petrús

Junts (1), DL-CUP-PA

Junts (4), PSC-CP

Punt d’urgència: aprovació Acta delimitació termes municipals de Sant Jaume
dels Domenys i Llorenç del Penedès

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

Punt d’urgència: aprovació inici expedient d’alteració del terme entre Sant Jaume
dels Domenys i Llorenç del Penedès

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

Activitats
culturals

