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Invertint en la qualitat dels
serveis bàsics
El consistori ha incorporat un romanent de tresoreria de 466.000 euros per finançar
la millora de l’enllumenat públic i de la xarxa d’aigua
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Un impuls
als serveis
municipals
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de
Llorenç del Penedès

Una part significativa de la feina que realitzem des de l’Ajuntament és poc
visible, tot i que és fonamental per al dia a dia de tots els veïns i les veïnes
de la població. Em refereixo a una part essencial dels serveis dels quals
ens beneficiem i que, precisament en aquest 2021, se situen al centre
de la inversió pública al nostre municipi.
Entre els principals projectes que afrontem destaca la renovació i millora de la xarxa d’aigua municipal, una actuació que permetrà que aquest
servei sigui més eficient al poble. Hi realitzarem una inversió considerable,
és cert, però també serà un benefici diari per a totes i cadascuna de les
llars de la població. Des d’aquesta perspectiva, difícilment podem escollir
un àmbit millor al qual destinar recursos.
En aquest mateix sentit hem d’emmarcar la substitució de tot l’enllumenat públic per llumeneres que funcionen amb tecnologia de LED. Aquest
projecte ens permet fer energèticament més sostenible el nostre municipi, assolir un estalvi econòmic
a mitjà termini i, sobretot, beneficiar
de manera decidida el medi ambient.
Si sumem el conjunt
No són aquestes les úniques millode les actuacions
res en els serveis municipals promoprevistes, podem
gudes en aquest exercici: també proafirmar que aquest any
jectem un impuls a activitats tan
suposarà una empenta
fonamentals com la neteja viària,
el manteniment de les zones vera la qualitat dels serveis
des i la recollida d’escombraries, a
municipals
través d’una nova licitació.
Si sumem el conjunt de les actuacions, crec que podem afirmar que aquest any suposarà una empenta a
la qualitat dels serveis municipals i, confio, a la qualitat de vida de la
nostra població.
No em puc estar de destacar que ens podem permetre fer front a una
part substancial d’aquestes despeses gràcies a la bona salut dels comptes públics. Així, destinarem 466.000 € del romanent de tresoreria a aquestes millores. Sense una gestió econòmica adequada no hauríem tingut la
possibilitat de finançar aquests projectes.
Tot i que seran, en el seu conjunt, actuacions amb menys visibilitat que
—per posar algun exemple— la creació d’un equipament o la remodelació
d’espais públics, tinc també el convenciment que tindran un impacte considerable en el municipi i en la qualitat de vida de la qual hi gaudim.
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Un dels espais vol rememorar
la celebració del referèndum
d’autodeterminació que es va
organitzar a la Casa de Cultura

S’inauguren dos espais
públics en el marc de la
Festa Major Petita
El passat 27 de juny, Llorenç
va posar nom a la plaça de l’U
d’Octubre i al parc Neus Català
Pallejà

L’Ajuntament de Llorenç va acordar
donar nom a dos espais públics que
són ben freqüentats i que encara no
constaven en el nomenclàtor municipal. El dia 27 de juny, en el marc de la
Festa Major Petita i amb la presència
de diverses persones i grups locals,
es va celebrar la inauguració de la
plaça de l’U d’Octubre i del parc Neus
Català Pallejà.

Plaça de l’U d’Octubre
La plaça de l’U d’Octubre vol recordar
el referèndum sobre la independència de Catalunya que es va celebrar
el dia 1 d’octubre del 2017. Llorenç
va organitzar aquesta votació a la
Casa de Cultura municipal, on diverses persones van passar la nit del
30 de setembre. Així, al dia següent,
l’1 d’octubre, s’hi van desenvolupar
les eleccions de manera ordenada,
comptant amb la participació de
voluntariat, que va col•laborar en
la custòdia de les urnes. A Llorenç
van participar-hi 1.139 persones, un
77,33 % de la població censada.
Des del consistori s’ha considerat
pertinent donar aquest nom a l’espai
en homenatge a totes les persones
que aquell dia es van implicar en la
defensa del dret a l’autodeterminació de Catalunya.
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Parc Neus Català Pallejà
El mateix dia, el 27 de juny d’aquest
2021, l’Ajuntament va inaugurar també el parc Neus Català Pallejà, un
altre espai públic ja existent —en el
qual es van realitzar diversos treballs
de neteja i manteniment— que fins
al moment no tenia cap nom oficial,
tot i que era conegut com «parc de la
botifarra».
El consistori ha decidit posar-li el
nom d’aquesta supervivent catalana
del nazisme que va col·laborar amb el
seu marit, Albert Roger, en activitats
de la resistència francesa donant acolliment a refugiats polítics. L’any 1943
va ser detinguda i deportada al camp
de concentració de Ravensbrück. En

El parc Neus Català
Pallejà vol ser un
homenatge a totes les
persones que van lluitar
contra el feixisme
el tram final de la seva vida, Neus
Català va obtenir diversos reconeixements com a l’última supervivent catalana viva del nazisme, com la Creu
de Sant Jordi o la Medalla d’Or de la
Generalitat de Catalunya. De fet, el
2015 es va proclamar l’Any Neus Català, en reconeixement de totes les
dones que van lluitar en la Guerra Civil i en la Segona Guerra Mundial.

La sectorització de la xarxa
d’aigua facilitarà la detecció
de fuites i el control dels
cabals

Finalitzen els treballs de renovació
de l’enllumenat públic
La prioritat del consistori és garantir la
qualitat dels serveis bàsics, entre els quals hi
ha també la millora de la xarxa d’abastament
d’aigua potable

L’Ajuntament de Llorenç ha aprovat
la incorporació al Pressupost municipal del 2021 de 466.581,27 euros
provinents de romanents d’exercicis
anteriors. Això ha estat possible perquè l’Estat ha flexibilitzat les mesures
que impedien a les administracions
locals fer ús d’aquests diners. Aquesta aportació extraordinària ha de
servir per a finançar algunes de les
inversions previstes en aquest exercici, amb què es vol prioritzar la millora
dels serveis i, alhora, aconseguir un
important estalvi de recursos.

El Govern local ha
incorporat en el
pressupost municipal
d’enguany un romanent
de tresoreria de
466.581,27 euros
Una millora de l’eficiència
energètica
A través de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), el consistori ha

realitzat un diagnòstic energètic de
l’enllumenat públic, inventariant els
punts de llum i quadres elèctrics existents, i ha fet un estudi lumínic de la
instal·lació actual, el qual ha portat
a renovar totes les lluminàries amb
tecnologia de LED. Els treballs s’estan
finalitzant aquest mes de juliol i es
finançaran amb 57.044 euros del romanent de tresoreria i una subvenció
de 120.900 euros de la Diputació de
Barcelona. Aquesta millora de la il·luminació ve acompanyada d’una optimització de la potència contractada
i d’un estalvi energètic que, a mitjà
i llarg termini, repercutirà positivament en els comptes públics.

La xarxa d’abastament d’aigua
El gruix del romanent de tresoreria,
393.501,56 euros, es destinarà a millorar tota la infraestructura de la xarxa de subministrament d’aigua potable. El projecte té un cost aproximat
d’un milió d’euros que s’acabarà de
finançar amb un crèdit. Així mateix,
una part del romanent servirà també
per a poder dur a terme una sectorització de la xarxa que facilitarà la
detecció de fuites i, alhora, permetrà
controlar-ne els cabals. Els que estan
gairebé enllestits són els treballs per
a fer arribar l’aigua a la urbanització
Priorat de Banyeres, que han comptat amb subvencions del PUOSC i de
l’ACA.
El consistori ha iniciat també un
procés de licitació per a fer un salt
qualitatiu a altres serveis com la neteja viària, la jardineria i la recollida
de residus porta a porta.
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Fomentant l’activitat
física durant els
mesos d’estiu

Durant els mesos de maig i juny es
van reprendre algunes de les activitats que havien estat suspeses per la
pandèmia; en concret, el curs de taitxí, que s’ofereix a l’aire lliure, i els de
gimnàstica i pilates. Amb la voluntat
de seguir fomentant la pràctica d’activitat física, i a petició de l’alumnat,
algunes d’aquestes propostes es
perllongaran durant tot el mes de
juliol. Aquest estiu també s’estan
oferint sessions de ioga a la piscina
municipal.

Aquest juliol es fan
sessions de ioga a
més dels cursos de
gimnàstica, pilates i
taitxí

Bona acollida d’un
curs d’alfabetització
en català
Un total de 10 persones van assistir
a un curs d’alfabetització en català
impulsat des de l’Oficina del Pla de
ciutadania i immigració del Consell
Comarcal i la Biblioteca de Llorenç a
partir de la insistent demanda popular del col·lectiu de joves immigrants.
La formació, de 45 hores, tenia com a
objectiu millorar les habilitats comunicatives de la població estrangera.
Entre les persones participants n’hi
havia d’origen hondureny, colombià,
marroquí i paquistanès, amb edats
compreses entre els 22 i els 55 anys.
Aquesta acció s’ofereix en el marc
del servei de primera acollida per a
persones immigrades del Consell Comarcal. L’assistència al curs permet
obtenir un certificat que té utilitat per

Llorenç prepara la
celebració de la Festa
Major
Totes les activitats
estaran condicionades
per les mesures i
restriccions que aprovi el
Procicat
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a poder iniciar procediments d’estrangeria i nacionalitat. No es descarta oferir una segona edició del curs si
hi ha demanda suficient per formar
un nou grup.

El curs estava dividit en
tres mòduls, de 15 hores
cadascun, que es van
impartir durant els mesos
de maig i juny

Del 8 al 12 d’agost, Llorenç té previst
celebrar la seva Festa Major d’Estiu.
Des de l’Ajuntament es treballa en
una programació d’activitats pensada
per a tots els públics. Tot i així, l’actual
situació sanitària podria condicionar
els actes previstos, que es podrien
anul·lar o patir algunes modificacions
per a adaptar-se a les normes marcades pel Procicat per a aturar els contagis de COVID-19. Des de Llorenç
s’espera que la situació millori i que es
pugui celebrar una festa major segura.

La Biblioteca treballa per garantir un entorn
més sostenible

S’han dut a terme activitats i tallers per a fomentar el reciclatge
i la cura del medi natural
La Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas ha participat
en la campanya «Canvia el xip, recicla’ls», una iniciativa del
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya que
pretén fomentar la recollida dels petits aparells elèctrics
i electrònics (RAEE). En el marc de la campanya, s’ha instal·lat una exposició explicativa que manifesta la necessitat de reciclar aquest material de manera adequada, a la
deixalleria. Així mateix, com a novetat, s’ofereix la possibilitat de portar aquests residus a la biblioteca, on es recolliran
aparells petits, de com a màxim 30 centímetres, i també piles. El programa d’activitats es va tancar amb un espectacle
infantil en el qual els actors, mitjançant la màgia, van fer un
exercici de sensibilització i van donar a conèixer al públic

assistent els avantatges que suposa el reciclatge dels petits
electrodomèstics per al medi natural.

Setmana del Medi Ambient
D’altra banda, la Biblioteca va participar en la Setmana del
Medi Ambient amb l’organització de dos tallers destinats
a nens i nenes de quart de primària. L’alumnat va assistir
a una explicació sobre la biodiversitat i sobre els serveis
de recollida de residus que hi ha al poble. Posteriorment,
es van fer uns tallers de xapes i d’estampació d’insectes,
gràcies al material cedit pel Departament de Cultura. Tots
els infants que van participar-hi es van endur una polsera
commemorativa de la Setmana del Medi Ambient.

Es commemora el centenari del
naixement de Joan Perucho
L’any 2020 se celebrava el centenari del naixement de l’autor català Joan Perucho. Amb motiu d’aquesta efemèride,
la biblioteca municipal va acollir, el passat mes de juny, diferents actes com l’exposició «Joan Perucho: creació, imaginació i bon gust» i l’espectacle infantil Botànica oculta,
que va anar a càrrec d’Arnau Colom i es va programar dins
els actes de la Festa Major Petita. D’altra banda, el club de
lectura dedicat a l’obra Els homes invisibles va comptar
amb la participació de Sofia Perucho, la filla de l’il·lustre
escriptor, que va donar a conèixer-ne la figura des d’una
vessant més familiar i quotidiana.
iLlorenç JULIOL 2021
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Suport lector a
infants de primària a
través del programa
Lecxit
La iniciativa ha comptat
amb la participació
de nou persones
voluntàries

Per Sant Jordi, els
infants van elaborar la
seva rosa de ceràmica
i es van emportar un
conte a casa

Reforç acadèmic
durant el mes de
juliol a la biblioteca
Es posa en marxa un nou
servei per a ajudar els
infants i joves a fer els
deures d’estiu
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Durant el tercer trimestre del curs
2020-2021 es va posar en marxa el
programa Lecxit, que té per objectiu
incrementar l’èxit educatiu dels infants a través de la millora de la comprensió lectora. S’ha comptat amb la
participació de nou persones que han
dedicat el seu temps a donar suport
lector a nou nens i nenes de tercer
a sisè de primària. L’Ajuntament vol
agrair la implicació dels voluntaris i les
voluntàries i, de cara al proper curs,
vetllarà per la continuïtat del projecte.

Un taller i contes per a
commemorar la diada
de Sant Jordi
La Biblioteca ha reprès la seva activitat lúdica i cultural amb diferents activitats presencials. Amb motiu de la
diada de Sant Jordi, per exemple, va
organitzar un taller de ceràmica, i el
personal d’aquest equipament es va
apropar a la llar d’infants per explicar
un conte als més menuts. Al mes de
maig s’hi va oferir un taller basat en
el «Mite de Pandora», que va incloure
l’explicació d’un conte i l’elaboració
d’un treball manual. Finalment, el dia
22 de juny, el laboratori de lectura
«Elixirs emocionals», produït pel Consell Català del llibre infantil i juvenil i
que va cedir la Central de Biblioteques
de Tarragona, va convidar les persones
assistents a parlar d’emocions a partir
de diversos contes. El taller es va repetir el 29 de juny per a un grup de joves.

Els nens i joves que necessitin un espai per a fer els deures d’estiu tenen
a la seva disposició, durant el mes de
juliol, un nou servei que s’implementa
per primera vegada enguany a la biblioteca municipal. L’equipament ofereix a les persones usuàries no només
un espai on poder realitzar aquestes
tasques acadèmiques, sinó també
suport per a resoldre els seus dubtes
amb l’ajuda de l’educadora de medi.
La voluntat és tornar a oferir aquest
servei l’estiu vinent.

Preparant el
nou curs de la
Llar d’Infants
Municipal El Nieró
A partir del mes setembre, la Llar d’Infants Municipal El Nieró començarà
un nou curs amb molta il·lusió i ganes
de retrobar-se amb els infants i les
famílies. El curs 2021-2022 comptarà
amb dues aules obertes. El centre disposarà, com en anys anteriors, dels
serveis d’acollida i de menjador amb
carmanyola. La matrícula romandrà
oberta durant tot el curs.
De cara al setembre, es continuarà
amb l’engrescador projecte dels tallers de joc lliure, entre els quals hi ha
el de plàstica, el de psicomotricitat,
el d’experimentació, el de llum i ombres, el de contes i titelles o el cognitiu. Aquesta iniciativa ha demostrat
aportar molta experimentació, descoberta i creativitat en els infants.

Les activitats es duen a
terme a les instal·lacions
de l’Escola Les Cometes i la
zona esportiva

Més de 125 infants participen
en activitats de lleure aquest
estiu
Els casals, que es van iniciar el passat
1 de juliol, ofereixen propostes per a
nens i nenes de 3 a 16 anys
Aquest mes de juliol, amb la mateixa il·lusió de sempre, s’han posat
en marxa els casals d’estiu, que, un
any més, han tingut una bona acollida. Un total de 127 infants participen, des del passat dia 1 de juliol,

Un equip de 15
monitors/es i la
directora del casal
treballen per garantir
la salut i seguretat
dels infants
en les diferents activitats de lleure
destinades a infants i joves de 3 a
16 anys. Com en anteriors edicions,
el Casal d’Estiu és per als infants

de P3 a tercer de primària; el Casal
de Medi, per a l’alumnat de quart i
cinquè de primària, i el Casal d’Esports, per als qui cursen des de sisè
de primària a quart d’ESO. Les activitats es duen a terme en diferents
espais del municipi, com les instal·lacions de l’Escola Les Cometes
i la zona esportiva municipal.
Fins al proper dia 30 de juliol, els
nens, les nenes i el jovent seguiran
gaudint d’unes hores de diversió
per a omplir el seu temps de lleure a l’estiu. Ho faran de la mà d’un
equip format per 15 monitors/es i
la directora del casal, que treballen
seguint les directrius que marca la
Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya per a garantir la salut i seguretat de totes
les persones participants.
iLlorenç JULIOL 2021
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Tres joves llorencencs
participen en un curs de
monitor/a de lleure a Cunit
El projecte comarcal Jove Baix Penedès, del qual el PIJ Llorenç és pioner, promou propostes formatives relacionades amb l’educació en el lleure. En aquesta ocasió, amb la
col·laboració de la Cambra de Comerç de Tarragona, ofereix un curs gratuït de monitor/a de lleure que permetrà
obtenir diverses certificacions. Tres persones de Llorenç
s’hi han inscrit per gaudir d’una formació que, un cop
realitzada, els obrirà portes per a treballar en el món del
lleure.
Recordem que el projecte Jove Baix Penedès treballa per
afavorir la inserció laboral del jovent. Fa només uns mesos
es va oferir a joves de la comarca un curs de premonitors
en el qual van participar sis nois i noies de Llorenç.

El jovent decideix com vol
gaudir de la Nit Jove de la
Festa Major
La Regidoria de Joventut ha donat l’oportunitat al jovent
de participar en l’organització de la Nit Jove de la Festa Major 2021. Només calia fer una proposta d’activitat a través
de les xarxes socials; així, se n’emportaven una samarreta
de regal. Amb les propostes recollides, es va decidir que
seria un grup de versions qui amenitzaria la vetllada. Posteriorment el jovent va votar entre diversos grups quins eren
els que més els agradaven. La celebració d’aquests actes,
però, estarà condicionada per l’evolució de la pandèmia.

Nou procés participatiu
a través de les xarxes
socials
Amb la voluntat de fomentar la implicació del jovent en
les polítiques municipals, l’Oficina Jove Baix Penedès impulsa l’activitat «Fes la teva acció», un procés participatiu
que es desenvolupa a diversos municipis de la comarca.
A través d’Instagram, els nois i les noies del poble van fer
les seves propostes i van escollir les dues en les quals els
agradaria participar: un taller d’autodefensa i l’elaboració
d’un vídeo. Totes dues activitats es realitzaran en breu.
Des de la Regidoria de Joventut es vol fer un agraïment
al jovent que s’implica i participa activament en els diversos processos participatius que es desenvolupen a
Llorenç.
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El curs de monitor/a
de lleure per a joves
de la comarca es
desenvolupa al
municipi de Cunit

Es crea un
mural contra la
LGTBI-fòbia
El passat 17 de maig es va organitzar
un taller amb motiu del dia contra la
LGTBI-fòbia. Va ser una activitat realitzada a l’aire lliure en la qual van
col•laborar les i els educadors/es del
Servei d’Intervenció Socioeducativa
(SIS) Adolescents i la tècnica del Servei d’Atenció Integral (SAI) del Consell
Comarcal. Per tal de promoure’n la
participació, es va organitzar un berenar amb música reivindicativa.
L’objectiu de la dinàmica era convidar el jovent a la reflexió i crear
un mural classificant diferents afirmacions en funció del seu grau de
gravetat. Així mateix, es va convertir també en un espai en el qual els
nois i les noies van poder compartir
les seves experiències. Es va aprofitar l’activitat per a explicar en què
consisteixen els diversos serveis que
ofereix el Consell Comarcal i es va
lliurar un punt de llibre del SAI amb
les dades de contacte. El taller es va
realitzar complint totes les mesures
requerides per a garantir la seguretat
de les persones participants.

Defensant els drets del col·lectiu
LGTBI+ al Baix Penedès
Llorenç va acollir l’acte comarcal
de commemoració del Dia de l’Orgull
d’aquest 2021
Els jardins d’Oriol Martorell van
acollir, el dia 2 de juliol, l’acte comarcal de commemoració del Dia
Internacional en Defensa dels Drets
del Col·lectiu LGTBI+. Va ser una
trobada organitzada per tècniques
del Consell Comarcal (SAI, SIS Adolescents, Oficina Jove i Jove Baix
Penedès) i la Regidoria de Joventut
i d’Igualtat de l’Ajuntament de Llorenç amb la col·laboració de l’Associació H2O. Van participar-hi, entre
d’altres, la consellera de Benestar
Social del Consell Comarcal, tècnics
de l’ens, regidors i regidores d’Igualtat i joves vinguts dels diversos municipis de la comarca.
Durant la jornada, persones voluntàries, expertes i membres d’entitats van poder debatre sobre la
importància de donar visibilitat a
la diversitat de gènere i sensibilit-

zar i promoure el respecte cap al
col·lectiu. Va ser un espai en el qual
intercanviar experiències i debatre
sobre les dificultats i situacions que
viuen les persones LGTBI+, i també
per a donar a conèixer els recursos

L’objectiu de la trobada
era sensibilitzar i
promoure el respecte
cap al col·lectiu LGTBI+
i serveis existents a la comarca destinats a afavorir el respecte social
a la comunitat LGBTI+ i, també, a
fer acompanyaments emocionals i
psicològics.
Durant l’acte es van repartir unes
polseres commemoratives del Dia
de l’Orgull, que també es podien
recollir a la biblioteca municipal.
iLlorenç JULIOL 2021
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S’inicia la temporada d’estiu de la piscina municipal

L’equipament s’ha obert aquest mes de juliol amb mesures per a garantir
la seguretat de les persones usuàries
El passat dia 1 de juliol es va reobrir la piscina municipal,
que l’any passat va romandre tancada davant la impossibilitat de complir les mesures necessàries per a evitar contagis de COVID-19. Enguany l’equipament restarà obert fins
al dimarts 31 d’agost, de les 11 a les 14 hores i de les 16 a
les 20 hores, excepte del 16 al 31 d’agost, en què tancarà
una hora abans a la tarda.
Excepcionalment, i per motius de seguretat i prevenció,
aquest any no hi ha abonaments, només entrades individuals i packs de 10 entrades, i caldrà demanar cita prèvia
(trucant al telèfon 602 255 190) per a accedir al recinte.
Pel que fa a les tarifes, per als infants de menys de 3 anys
l’entrada és gratuïta; les persones empadronades a Llorenç

hauran d’abonar 2,10 € si tenen menys de 14 anys o més de
65 anys, i 3,70 € la resta. Les persones de menys de 14 anys
hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta que
se’n faci responsable, excepte en el cas que participin en
alguna activitat infantil.

Millores en l’equipament
Al mes de juny es van realitzar alguns treballs de manteniment a la piscina per a garantir-ne la qualitat del servei: se’n
va condicionar l’entorn i es van fer algunes millores en el
procés de cloració. Com en temporades anteriors, hi haurà
també el servei de «bibliopiscina», que ofereix revistes per
a ús exclusiu de les persones usuàries de l’equipament.

Denís Carnicero es proclama
sotscampió infantil de tir amb
arc de Catalunya
El 17 de juliol es va celebrar a Cerdanyola del Vallès el
Campionat de Catalunya d’Aire Lliure 2021, en el qual el
llorencenc Denís Carnicero, membre del Club de Tir amb
Arc L’Arboç, es va proclamar sotscampió infantil masculí de
Catalunya de tir a l’aire lliure amb arc recorbat.
Tot i les dificultats per a entrenar aquesta temporada, en
Denís ha aconseguit més bons resultats, com una setena
posició individual i quarta per equips en el Campionat d’Espanya en Sala 2020-2021, celebrat a Oropesa del Mar; un
novè lloc en la Lliga Nacional Cadet a Madrid, i una tercera
posició en la Lliga Catalana d’Aire Lliure 2021.
12
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Llorenç viu la Festa Major
Petita
La programació va incloure la
recollida de la Flama del Canigó,
que va donar el tret de sortida a la
celebració de la Nit de Sant Joan
Els llorencencs i les llorencenques tenien més ganes que
mai de reprendre les activitats presencials i celebrar la Festa Major Petita. Els actes van començar el passat 23 de juny
amb la inauguració de l’exposició «50è aniversari del Concurs del Segle, 1970», una crònica històrica del triomf de la
colla castellera dels Nens del Vendrell a la plaça de braus.
Posteriorment, l’alcalde —Jordi Marlès— i la regidora de
Cultura —Eva Rafecas— es van desplaçar fins a Bellvei per
participar en l’acte comarcal que s’organitza anualment
per a recollir la Flama del Canigó. Un cop a Llorenç, el foc
de la flama va donar el tret de sortida a la celebració de la
Nit de Sant Joan amb un espectacle pirotècnic organitzat
per la Colla de Diables.

L’endemà, 24 de juny i dia de Sant Joan, es va oferir un
vermut popular a la piscina municipal, amenitzat amb la
música de DJ Ferry Lip, i el dia 25 l’espectacle infantil Botànica oculta, amb Arnau Colom. Les entitats locals també
van organitzar activitats diverses en el marc de la revetlla
de Sant Joan i de la Festa Major Petita.

Aquest estiu ha tornat
el cicle «Juliol a la
Fresca»
Durant tot el mes, s’han
programat concerts, teatre,
òpera i un joc interactiu
El passat dia 2 de juliol es va donar el tret de sortida al cicle «Juliol a la Fresca», organitzat per l’Ajuntament amb el
suport de la Diputació de Tarragona. La primera proposta
va ser la projecció d’una de les obres més emblemàtiques
del món operístic, Els contes de Hoffman, de James
Offenbach. Una setmaL’espectacle
na més tard, els jardins
Pompeu Fabra,
d’Oriol Martorell van acojugada mestra,
llir un festival per a nens i
amb Òscar Intente,
nenes amb l’actuació del
s’emmarcava dins
grup Rovell d’Ou. En el
la programació del
marc del Festival EVA es va
Festival EVA
programar, el dia 16, l’espectacle Pompeu Fabra,
jugada mestra, amb Òscar
Intente. A partir del 23 de juliol hi havia previst un joc interactiu a la piscina municipal, i el dia 30, l’actuació de la
Coral Harmonia. L’entrada a tots els espectacles és lliure.
iLlorenç JULIOL 2021
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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 i l’actualitat política. Continuem treballant

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

En els darrers dies l’activitat política ha vingut marcada per una sèrie de notícies, en les quals els nostres representants
al Congreso de Madrid i l’Àngels Chacón, secretària general del partit, han reclamat a l’Estat i al Govern mesures per a
reactivar l’economia com denunciar les pràctiques abusives del Tribunal de Cuentas, entre d’altres:
- El portaveu al Congrés, Ferran Bel, ha defensat la necessitat d’aplicar un IVA reduït als serveis de perruqueria, barberia i estètica, rebaixant-lo del 21 al 10 %.
- El diputat al Congrés Genís Boadella ha interpel·lat el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis
Escrivá, amb un «hem estat i serem proactius en tot allò que afecta el sistema de pensions, però demanem tota la
informació i que es resolgui el sistema, no només el repte a curt termini i més immediat».
- La secretària general, Àngels Chacón, ha criticat la situació que provoca la persecució del Tribunal de Cuentas contra
l’independentisme i com afecta la política catalana, i ha recordat que «és un organisme escollit per dos partits polítics
per a fiscalitzar les administracions públiques i també els altres partits polítics».
- Amb relació a la concessió dels indults, Bel ha remarcat que «des del PDeCAT valorem positivament els indults:
són el principi d’un inici», però s’ha preguntat si «quan parlem de concòrdia, amb quina cara podem mirar les 34
persones a qui ahir el Tribunal de Comptes exigia una fiança preventiva perquè si no, els embarguen els béns?».
- Chacón ha reivindicat «l’experiència del món local del Partit Demòcrata, i en especial dels alcaldes i les alcaldesses, per a fer front al populisme creixent arreu del país». Ha recordat que «la política que fem des del PDeCAT és real,
sincera i atenta als problemes de la ciutadania» i ha posat d’exemple l’acció de Ferran Bel, que, amb la negociació de les
esmenes que va presentar als Pressupostos Generals de l’Estat, va aconseguir més inversió i finançament per al territori.

Anomenem-nos: ser LGTBI+ al món rural

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

Allò que no s’anomena no existeix. És a dir: no és que no existeixi, sinó que resta amagat en una espècie de realitat
paral·lela que passa al marge de la normalitat, de tot allò que té nom i que és visible. Cal assenyalar la normativitat i
desdibuixar-ne els marges definits; cal parlar de què significa ser LGTBI+ al món rural, posar nom a aquesta realitat i
assenyalar les violències a què s’enfronta.
Les agressions LGTBI-fòbiques que s’estan perpetrant a diferents ciutats de l’Estat espanyol no són un fet aïllat ni
llunyà. Als nostres pobles s’han donat diferents casos de violència: a l’Institut Baix Penedès, al Vendrell, unes persones
van cremar la bandera del col·lectiu i van fer unes pintades que negaven qualsevol dret a les persones que no són cisheteronormatives. També s’han fet pintades al mural LGTBI+ de Sant Jaume. Als nostres pobles segueix molt present un
discurs d’odi que nega tota dissidència, diversitat sexual i de gènere, reproduït des de l’extrema dreta i que té el suport
de determinats mitjans de comunicació.
En espais rurals la violència és simbòlica, però no per això menys greu: la violència verbal, la falta d’espais segurs i de
referents porten a idealitzar la ciutat, a voler fugir d’on hem crescut i a veure els nostres pobles com un lloc on no poder
expressar-nos lliurement. Ser LGTBI+ als pobles del Baix Penedès esdevé un acte de rebel·lió: existir i expressar-se com
a tal implica trencar amb la cisheteronormativitat del món rural. Decidir quedar-s’hi, lluitar per construir espais segurs
on hem crescut i evidenciar com ens sentim és polític: cal construir una xarxa col·lectiva de suport mutu on poder-nos
expressar lliurement, sigui quin sigui el nostre gènere i sigui quina sigui la nostra orientació sexual.
Per això, cal parlar —molt: amb les amigues, les àvies, les mares, a les assemblees, a l’escola, amb aquelles disposades a escoltar— de les nostres realitats als marges, per a portar-les al centre del poble i fer-hi una festa major on
puguem ser lliurement.

Seguim treballant per la sensibilització i la visibilització

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA

Enguany, Llorenç del Penedès va poder acollir l’acte comarcal amb motiu de la celebració de l’Orgull, un esdeveniment
en què van participar diferents experts i voluntaris que van compartir experiències i reflexions sobre el fet de formar
part del col·lectiu LGBTI+ al Baix Penedès.
És especialment rellevant el fet de poder organitzar un debat d’aquestes característiques en un municipi petit com el
nostre, on, en general, les persones del col•·lectiu poden trobar-se amb més dificultats afegides per a trobar referents
i alhora desenvolupar el seu projecte vital de forma totalment lliure.
Per aquest motiu, es fa palesa la necessitat de seguir treballant en la línia de la sensibilització i visibilització, més
encara tenint present que en els darrers temps apreciem alguns retrocessos socials en aquest àmbit així com també un
augment considerable de les agressions i atacs homòfobs i LGTBI-fòbics en general.
Per aquest motiu, l’Administració ha de trobar-se al capdavant i romandre sensible a aquesta lluita, de manera que
tots els ciutadans i les ciutadanes puguin sentir-ne el suport en el seu dret a ser el que volen ser.

@pscllorenc
@pscllorenc

Mirant al futur

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
@ercllorenc
https://ercllorenc.word
press.com/
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Comença a caminar una nova Generalitat republicana. Amb el govern encapçalat per Pere Aragonès, tindrem, després
de més de 80 anys, un president d’Esquerra Republicana de Catalunya escollit amb normalitat parlamentària, amb els
mateixos objectius que ens han mogut sempre: construir un país pròsper, just i plenament lliure per a tots i cadascun
dels ciutadans que viuen a Catalunya, pensin el que pensin i vinguin d’on vinguin. La nova Generalitat republicana té
uns reptes immensos, però afronta les greus crisis que estem vivint amb voluntat transformadora, i estic convençut
que sabrà liderar la reconstrucció social i econòmica del país i guanyar-se la confiança de la ciutadania mantenint-se
sempre al costat de la gent.
I amb el nou govern s’obre una nova etapa. La independència és la millor eina per a ajudar la gent d’aquest país, però
les estratègies s’han d’adaptar a les circumstàncies per a ser guanyadores. Ens cal ser més, una majoria plural i transversal, que demostri que governa bé i que posi al centre de l’agenda la resolució del conflicte polític existent.
No volem formar part d’un estat on persisteixen estructures que persegueixen els seus adversaris polítics. De fet, tenim el deure de treballar per a canviar-ho. I això és el que farem. I creiem que la millor via per a fer-ho és la via escocesa: la via del pacte i l’acord i del referèndum acordat. És l’opció que genera més garanties i reconeixement internacional
immediat. El diàleg i la negociació són imprescindibles. Estem davant d’un conflicte polític, i els conflictes polítics que
s’acaben resolent ho fan al voltant d’una taula on les parts exposen lliurement les seves posicions. La nostra és la fi de
la repressió i l’autodeterminació. Nosaltres ja fa temps que vam seure a la taula, i mantenim sempre la mà estesa. És el
moment que el Govern espanyol demostri el seu compromís amb el diàleg i la negociació, mirant al futur.
Oriol Junqueras

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

27 DE MAIG DEL 2021 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació Modificació de crèdit 6/2021 mitjançant
suplement de crèdit

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació Modificació de crèdit 7/2021 mitjançant
suplement de crèdit

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació Modificació de crèdit 8/2021 mitjançant
suplement de crèdit

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació Modificació de crèdit 9/2021 mitjançant
suplement de crèdit

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

Aprovació Modificació de crèdit 10/2021 mitjançant
transferència de crèdit

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació Modificació de crèdit 11/2021 mitjançant
transferència de crèdit

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació Modificació de crèdit 12/2021 mitjançant
suplement de crèdit

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

Aprovació Modificació de crèdit 13/2021

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

Modificació de crèdit 14/2021

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

Contractació operació de crèdit a llarg termini

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

Aprovació DUPROCIM

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

Aprovació atorgament ajuts COVID-19

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

Aprovació inici expedient Reglament del servei de
subministrament d’aigua potable

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

Aprovació conveni de col·laboració en matèria de
protecció civil

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

Aprovació conveni per ajornament del deute de l’entitat El
Centre

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

Inici procediment sanció al Sr. E. R. M. per la possessió
d’animals potencialment perillosos sense llicència

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

Contracte de serveis neteja edificis, locals i instal·lacions
de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

ERC

Expedient contractació

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

ERC

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA
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Sant Joan i Festa
Major Petita
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