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Aposta per incentivar la recollida selectiva
i garantir un bon manteniment dels
carrers i les zones verdes
Les millores en els serveis de recollida de residus, neteja viària i jardineria suposaran
per a l’Ajuntament un cost anual que supera els 440.000 euros

i Agenda

NOVEMBRE - DESEMBRE
2021

Dimarts 9 de
novembre

17 H, A LA BIBLIOTECA
CURS DE
FOTOGRAFIA: «COM
FER FOTOGRAFIES
PROFESSIONALS»
Formació de tres hores
de durada

Dissabte 20 de
novembre

TEATRE: VIDA DE PEIX,
SENSE ESPINES...
Amb Mercè Comes i
Rosa Andreu
Venda d’entrades als
telèfons 977 677 661
o 619 546 412 o a la
taquilla, una hora
abans de l’espectacle
Organitza: La
Cumprativa

Dijous 25 de
novembre

18 H, A LA CASA DE
CULTURA
CURS DE DEFENSA
PERSONAL
Amb motiu del Dia
contra la Violència de
Gènere

Divendres 19 i
26 de novembre

19 H
TERTÚLIES A LA
BIBLIOTECA: «VI I
LITERATURA»
Programa Biblioteques
amb D.O.

Dimecres 24 de
novembre

19.30 H, A LA
BIBLIOTECA
ESPECTACLE TEATRAL
DIONÍS NU, AMB PEP
MUÑOZ
El monòleg de Dionís
ve acompanyat
d’un audiovisual,
representacions
artístiques de la seva
vida i música, així com
d’un tast de vi per als
assistents

Diumenge 28 de
novembre
MÚSICA: UN GRAN
ESPECTACLE!
A tribute to Whitney
Houston, amb Janine
Johnson Quintet
Venda d’entrades als
telèfons 977 677 661
o 619 546 412 o a la
taquilla, una hora
abans de l’espectacle
Organitza: La
Cumprativa

Diumenge 5 de
desembre

125è ANIVERSARI DEL
BALL DE BASTONS.
ACTES POPULARS.
Organitza: El Centre

Dimecres 8 de
desembre

18.30 H
DOCUMENTAL DEL
MES: MOTHERS
Organitza: El Centre

Diumenge 12 de
desembre

EMERGÈNCIES 		

112

18.30 H
CICLE CIÈNCIA I
FUTUR: «VACUNACIÓN
COVID: BENEFICIOS Y
DUDAS»
Organitza: El Centre

AJUNTAMENT
Ajuntament 		
Biblioteca 		
Jutjat de Pau 		

977677106
977677106
977677106

Dissabte 18 de
desembre

ASSISTENCIALS
Farmàcia 		
977677409
Residència de la gent gran		
			977677879
Centre d’Atenció a la Dona 900900120
Serveis Socials 		
977677106

21.30 H
TEATRE AMATEUR:
JESUCRIST SUPERSTAR
Organitza: El Centre

Dissabte 25 de
desembre

ACTUACIÓ DE NADAL
Organitza: El Centre

Diumenge 26 de
desembre
QUINTO DE NADAL
Organitza: El Centre
LA VETLLADA
Organitza: La
Cumprativa

Dilluns 27 de
desembre

17 H
FESTA-SHOW AMB LA
CUCA ANIMADORA I
RUBENS CLOWNS
Animació amb música,
show de màgia
infantil i espectacle de
bombolles de sabó
Organitza: La
Cumprativa

Dimecres 29 de
desembre

18 H
ESPECTACLE INFANTIL
Organitza: El Centre
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Tret de sortida al curs 2021/2022 amb
millores a l’escola Les Cometes

9

Unes 160 persones s’han inscrit als
cursos i tallers que es fan a la Casa
de Cultura

10

Llorenç viu una festa major segura i
molt participativa

12

S’aproven nous ajuts per al transport
per a joves estudiants universitaris
del municipi
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ESCOLARS
Llar d’Infants Municipal El Nieró
			977678467
CEIP Les Cometes
977677368
IES Coster de la Torre
977169183
IES L’Arboç 		
977670365
SERVEIS
Consell Comarcal del Baix Penedès
			977157171
Parròquia de Sant Llorenç 977677331
Serveis funeraris Selva
977661075
TRANSPORTS
Servei de taxi 		
665837064
Autocars Hispano Igualadina
			938901151
Autocars Poch 		
977660240
URGÈNCIES MÈDIQUES
Urgències mèdiques
CAP Llorenç del Penedès
CAP L’Arboç 		
Hospital Comarcal
Sanitat Respon 		

061
977677514
977671588
977257900
902111444
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Ajuntament de
Llorenç del Penedès
Jordi Marlès Ribas

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)

Alcalde president
Àrea d’Hisenda, d’Urbanisme
i Benestar Social
alcaldia@llorenc.cat
urbanisme@llorenc.cat
Ignasi Saura Jané

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)

1r tinent d’alcalde
Àrea de Personal i
Desenvolupament Econòmic
personal@llorenc.cat
ocupacio@llorenc.cat
Juan Gabriel Callejón Hita
PSC

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

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent

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

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
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

Uns
pressupostos
complexos
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de
Llorenç del Penedès

Fa gairebé dos anys i mig de l’inici del mandat i estem convivint des del
2020 amb una pandèmia. L’escenari que se’ns plantejava ja l’any passat ha
alterat el dia a dia de l’Ajuntament, així com el de la resta de llorencencs i
llorencenques, de les empreses i del petit comerç. En aquest nou escenari,
hem hagut de fer esforços a tots nivells perquè la incidència provocada
per la COVID-19 afectés al mínim possible el municipi. Aprofito de nou
per a agrair-vos la vostra predisposició i col·laboració durant aquests mesos.
La tardor és una estació en la qual es preparen les ordenances fiscals que
entraran en vigor el primer dia de l’exercici vinent i esdevé l’antesala per
a l’elaboració del Pressupost Municipal. Per a poder oferir una millora en
els serveis que es presten des de la Corporació, se n’han avaluat els costos
amb l’objectiu de corregir la desviació
entre les despeses i els ingressos. EnLa proposta de
guany, l’actual situació econòmica
pressupostos
no ajuda en aquest procés, espemunicipals que s’està
cialment per la inflació que hem
treballant té una
patit amb la pujada de l’energia i dels
mirada de contenció
combustibles, que a 30 de setembre
en les despeses i de
era del 4 %.
D’altra banda, la societat exigeix
compliment de la
constantment
a les administracions
normativa estatal
locals que es faci front a situacions
cada vegada més complexes i, en alguns casos, de primera necessitat. Però, alhora, els ajuntaments es troben
en dificultats per a obtenir i assignar de manera eficient i suficient els
recursos per al sosteniment dels serveis públics.
Els reptes que tenim al davant són importants i les decisions que hem de
prendre han de ser valentes. L’any passat vàrem decidir no augmentar els
impostos i les taxes municipals i vàrem assumir totes les despeses extres provocades per la pandèmia per ajudar, dintre de les nostres possibilitats, el comerç local. Algunes d’aquestes mesures les estem mantenint per
a enguany, tot i que només hem rebut ajuts de la Diputació de Tarragona,
els quals no han cobert la totalitat de la despesa generada per la COVID-19.
Així i tot, la proposta de pressupostos municipals que s’està treballant té
una mirada de contenció en les despeses i de compliment de la normativa
estatal. Ara fa dos exercicis, es van suspendre les regles fiscals, però l’exercici que ve tornaran a entrar en joc i hem de mirar d’ajustar-nos-hi mantenint la sostenibilitat financera i l’estabilitat econòmica, d’acord amb
la LOEPSF.
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Llorenç s’oposa al
projecte de la MAT
L’Ajuntament reclama un
model energètic de país
que tingui en compte la
veu del territori

L’alcalde, Jordi Marlès, ha expressat la
seva oposició al projecte de la línia de
molt alta tensió (MAT) per l’impacte
negatiu que tindria aquesta infraestructura privada a la comarca, ja que
n’afectaria greument el valor agrícola
i turístic. Així mateix, demana un projecte energètic de futur que tingui en
compte les necessitats específiques
de cada territori. Des de l’Ajuntament
es fa una crida a la ciutadania a presentar al·legacions contra aquest projecte
i en facilita la tramitació a l’oficina del
Servei d’Atenció a la Ciutadania.

El Baix Penedès
reivindica la manca
d’inversions al
territori
El 20 de setembre, els 14 alcaldes i
alcaldesses de la comarca es van manifestar davant del Palau de la Generalitat i del Parlament de Catalunya per
mostrar el seu rebuig a la manca de
suports i recursos que es pateix històricament al territori per part de les
administracions de Barcelona i Madrid.
Es va lliurar el manifest «El Baix Penedès diu prou!» a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i a la presidenta
del Parlament, Laura Borràs, en el qual
es citen els greuges existents en àmbits com l’atur, la manca d’inversions,
la mobilitat i el transport públic, l’hospital comarcal o la manca de docents,
bombers i Mossos d’Esquadra.

S’elabora una
auditoria energètica
dels edificis
municipals
L’estudi analitza la
viabilitat d’instal·lar
plaques fotovoltaiques
en espais com
l’ajuntament o la Casa de
Cultura
4
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L’Ajuntament ha encarregat una auditoria energètica a l’empresa Arkenova per analitzar la viabilitat d’implantar instal·lacions fotovoltaiques
en edificis municipals com ara l’ajuntament o la Casa de Cultura. L’estudi
inclou la redacció de la documentació necessària per a sol·licitar les
subvencions de fons europeus que
atorga l’IDAE per a la implantació de
plaques fotovoltaiques en municipis
de menys de 5.000 habitants. El cost
total del projecte és de 7.800 euros.

S’inicia el procés
per a adjudicar les
obres de renovació
de la xarxa d’aigua
L’Ajuntament ha posat en marxa el
procés de licitació de les obres de millora de la xarxa d’abastament d’aigua
del municipi. El projecte consisteix en
la renovació de diferents trams de
canonada, atès que s’hi han detectat
un gran nombre de fuites per la manca de manteniment de la xarxa. Així
mateix, es preveu la instal•lació d’hidrants i vàlvules de tall i la renovació
de vorades i voreres que es trobaven
en mal estat. El cost aproximat del
projecte és d’1.200.000 euros.
Aquest estiu es van unificar les
dues xarxes independents que hi havia a Llorenç: la que donava servei al
nucli urbà i la que ho feia a la urbanització del Priorat. Aquestes obres es
van realitzar perquè l’aigua del pou
de captació del Priorat tenia un alt
contingut de nitrats, fins al punt que,
des del febrer del 2020, l’aigua havia
de provenir del municipi de Banyeres.
La sectorització de la xarxa ha de facilitar la detecció de fuites i millorar-ne
el rendiment per a poder atendre la
demanda de subministrament, que
està creixent des de la unificació de
les dues xarxes.

Millores als centres educatius per
a garantir un ensenyament de
qualitat
S’han aprofitat les vacances d’estiu per
a realitzar treballs de manteniment a
l’escola Les Cometes
L’Ajuntament de Llorenç ha aprofitat l’aturada lectiva dels mesos
d’estiu per a dur a terme tasques
de reparació i manteniment a l’escola Les Cometes. L’objectiu era
millorar les instal·lacions educatives per a garantir la qualitat de

Alguns dels treballs
realitzats han estat
l’arranjament dels
sorrals dels patis i la
pintura de les portes
d’accés al centre
l’ensenyament que s’hi ofereix. En
aquest sentit, s’hi han arranjat els
sorrals dels patis d’educació infantil, que han estat buidats i reomplerts amb sorra nova de platja,

i s’han pintat les portes d’accés
al centre, així com les porteries
de futbol, cistelles de bàsquet i
xarxa de voleibol; també s’hi han
reparat els tendals dels patis i condicionat les caixes dels extintors
instal·lant-hi elements per a ferlos més segurs. A nivell de jardineria, se n’han tret totes les males
herbes, especialment de la zona
d’entrada a l’hort. Finalment, s’ha
netejat la pista exterior de l’escola
amb un vehicle escombra i s’hi han
substituït quatre lavabos de la part
d’educació infantil, que ara incorporen mecanismes més eficients.
Durant les primeres setmanes del
curs, es preveu també canviar-hi
les portes del gimnàs i els vestidors, uns treballs que encara no
s’han fet per manca de material de
l’empresa subministradora.
iLlorenç NOVEMBRE 2021
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Es revisen les taxes
i els impostos municipals
per al 2022
L’augment i la millora dels serveis,
alguns dels quals són deficitaris,
obliga el consistori a fer algunes
modificacions en els tributs

L’Ajuntament de Llorenç ha decidit
fer una revisió de les taxes i els impostos municipals per a l’exercici 2022, a
fi de cobrir la diferència existent entre despeses i ingressos, que ascendeix a 400.000 euros. La causa és que
s’utilitzen molts recursos públics per
a mantenir serveis que són deficitaris —com és el cas de la llar d’infants,
que suposa unes pèrdues anuals de
100.000 euros— o d’altres com el
subministrament d’aigua, l’enllumenat, l’escola, els equipaments culturals i esportius o la piscina municipal.
A més, la important inversió prevista
per a millorar els serveis de neteja
viària, jardineria i recollida d’escombraries, amb la implantació del sistema porta a porta, ha fet necessària la
revisió a l’alça d’alguns tributs.

IBI, aigua i recollida
d’escombraries
En aquest sentit, el tipus impositiu
de l’impost sobre béns Immobles
(IBI), que es trobava congelat des del
2017, pujarà d’un 0,046 % i se situarà
en el 0,708 %. La taxa de subministrament d’aigua, que no s’apujava
des de l’any 2013, també s’incrementarà de 0,1635 €/m3 i, així, arribarà a
l’1,6375 €/m3. La taxa d’escombraries,
vigent des del 2014, pujarà 6,45 € i
serà de 135,45 € anuals per habitatge. Des del consistori es treballa per
a fomentar una correcta separació
dels residus que suposarà més retorn
del cànon per part de l’ARC i, a llarg
termini, menys costos per al contribuent. Tot i aquestes modificacions,
les taxes i els impostos municipals
continuen sent dels més baixos en
6
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Bonificacions i exempcions

IBI

IVTM

50%

100%

95%

65%

Obra nova i obra nova de protecció oficial
Béns rústics de cooperatives agrícoles

20%

Vehicles històrics
Vehicles elèctrics i híbrids amb emissions
<120 grCO2/km

50%

Famílies nombroses

Vehicles amb gas natural o gasos liquats o
híbrids amb emissions <150 grCO2/km
Exempció: Vehicles de <350 kg de persones amb
mobilitat reduïda i una discapacitat >33 %

Plusvàlua

85%

Transmissió per defunció a favor de
familiars de primer grau
Exempció: Dació en pagament de l’habitatge
habitual del deutor hipotecari

Llicències urbanístiques

90%

Reformes a la façana
Municipis

IBI

Taxa d’escombraries

Taxa d’aigua

Albinyana

0,759 %

180 €/any

2,11 €/m3

Banyeres del Penedès

0,61 %

148,64 €/any

1,472 €/m3

Bellvei

0,618 %

119 €/any

2,6125 €/m3

La Bisbal del Penedès

0,8 %

140 €/any

2,403 €/m3

Llorenç del Penedès

0,7088 %

135,45 €/any

1,6375 €/m3

Sant Jaume dels Domenys

0,788 %

159 €/any

3,6475 €/m3

comparació amb els municipis de
l’entorn. Es recorda que les ordenances fiscals preveuen bonificacions
per a ajudar la ciutadania a fer front
al pagament dels tributs. A més, en
el darrer any i mig, l’Ajuntament ha

donat facilitats als sectors més afectats per la pandèmia reduint d’un 66
% la taxa de terrasses i aplicant una
bonificació en la taxa d’escombraries
pels dies que els negocis van estar
obligats a tancar.

Residus comercials
• Resta: 1 dia/setmana
• Orgànica (FORM): 4 dies/setmana
• Envasos: 2 dies/setmana
• Paper i Cartró: 2 dies/setmana
• Vidre: 2 dies/setmana
Es preveu disposar també d’un
punt verd per a cobrir les necessitats
que puguin sorgir fora del calendari
de recollida establert.

S’han adjudicat els
serveis de recollida de
residus, neteja viària i
jardineria a l’empresa
CESPA, SA, per un valor
de 442.864,87 €/any

Es vol aplicar un sistema
de pagament que estableixi
la taxa en funció de la
quantitat i el tipus de residus
generats a cada llar

Importants millores en els serveis
de recollida de residus, jardineria
i neteja viària
Llorenç treballa en la implementació, a
partir del 2022, d’un nou model de recollida
selectiva porta a porta

L’empresa adjudicatària del servei
és CESPA, SA, amb la qual s’ha signat
un contracte per vuit anys que inclou
també el servei de neteja viària i el de
jardineria. El cost total dels serveis és
de 442.864,87 €/any. Des de l’Ajuntament es treballa per a utilitzar un
sistema de pagament per generació
(PxG), que permet comptabilitzar la
generació real de residus de cada llar
o comerç i definir l’import de la taxa
en funció de la quantitat i el tipus
de residus generats. Aquest sistema
afavoreix el reciclatge i beneficia els
veïns i les veïnes que fan una bona
separació.

Neteja viària i jardineria
A partir del dia 1 de gener de l’any vinent, Llorenç comptarà amb un nou
sistema de recollida de residus porta
a porta que pretén augmentar l’índex de recollida selectiva per a aconseguir-ne un 70 % durant el primer
any i un 80 % a partir del segon. Durant aquests mesos previs de novembre i desembre se n’iniciarà el procés
d’adaptació i informació pública.
Aquest nou model comportarà una
sèrie de canvis, com ara la retirada de
tots els contenidors, tot i que aquests
encara s’hauran d’utilitzar fins a finals
d’any. En els nuclis urbans, els residus
domèstics es recolliran mitjançant

cubells: se’n repartiran dos de 40 litres a cada casa i s’hauran de deixar
sobre la vorera, davant de cada habitatge, segons el calendari establert.
Residus domèstics		
• Resta: 1 dia/setmana 		
• Orgànica (FORM): 3 dies/setmana
• Envasos: 2 dies/setmana
• Paper i Cartró: 1 dia/setmana
• Vidre: Quinzenal 			
		
En el cas de comerços, negocis particulars i grans productors s’augmenta la freqüència de recollida d’algunes fraccions:

El nou contracte inclourà importants
millores en el servei de neteja viària
amb la voluntat que en qualsevol
espai urbà d’ús públic s’ofereixi un
nivell de neteja òptim, reduint al mínim la presència de residus i brutícia
al carrer. La jardineria i la cura de les
zones verdes també dependran de
la mateixa empresa, que haurà de
realitzar un manteniment preventiu
dels espais públics per a garantir-ne
un correcte ús per part de la ciutadania, dur a terme una millora contínua
dels espais i la vegetació i resoldre
els problemes puntuals que puguin
sorgir per causes naturals o per un
mal ús dels espais.
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Es reprenen els
tallers i els clubs
de lectura a la
biblioteca
S’ha organitzat un
taller de titelles per
a infants basat en la
llegenda de la nostra
geganta

El Servei de Biblioteques
de Catalunya ha fet una
aportació a la Biblioteca
superior als 9.000 euros

Llorenç «es mulla»
per l’esclerosi
múltiple
Es van recollir 471
euros provinents de la
venda de marxandatge
i de l’aportació de
l’Ajuntament

8
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Aquest mes d’octubre s’han organitzat dos tallers a la biblioteca: el primer
va servir per a guarnir de tardor l’interior de l’equipament; el segon va consistir a fer uns titelles dels gegants de
Llorenç. També s’hi ha iniciat la catorzena temporada dels clubs de lectura,
amb el llibre Nosotros en la noche, de
Kent Haruf. Al novembre, s’hi posarà
en marxa el programa Llegim el Teatre
i, dins del programa Biblioteques amb
DO, s’hi parlarà del llibre El setembre i
la nit, de la llorencenca Maica Rafecas,
que estarà present a l’acte.

Més recursos per
a ampliar el fons
bibliogràfic de la
Biblioteca

Aquest any 2021, la Biblioteca Mestra
Maria Rafecas ha rebut diversos ajuts
del Servei de Biblioteques de Catalunya per a l’adquisició de bibliografia: concretament, s’ha obtingut una
aportació de 2.870 euros del Sistema
d’Adquisició Bibliotecària (SAB), 2.265
euros per a la compra de llibres i diaris, 1.614 euros per a revistes de diversa temàtica, 500 euros per al Saló del
Manga i 1.821 euros en lots de diversa temàtica com la gent gran, la salut
mental, el desenvolupament sostenible i material audiovisual. El Servei de
Biblioteques també ha facilitat activitats com contacontes, exposicions,
propostes mediambientals o els laboratoris de lectura.

Llorenç del Penedès s’ha adherit un
any més a la campanya solidària «Mulla’t» i donarà a la Fundació Esclerosi
Múltiple la suma de 471 euros per a
la investigació d’aquesta malaltia.
Aquesta quantitat inclou l’aportació
que hi fa cada any l’Ajuntament i les
que van fer les persones usuàries de
la piscina municipal a través de l’adquisició de material de marxandatge. Des del consistori es vol agrair la
col·laboració de la ciutadania en la
lluita contra la malaltia.

Es reprenen els cursos i tallers a la Casa de Cultura

Prop de 160 persones participen en diferents propostes com classes de
gimnàstica, anglès, pilates i taitxí
Aquest curs 2021-2022, l’Ajuntament de Llorenç ofereix
una nova programació de cursos i tallers que s’imparteixen a la Casa de Cultura. Fins al moment, s’han pogut
dinamitzar la totalitat dels cursos proposats, inclòs un taller de repàs per a joves estudiants d’educació secundària
obligatòria (ESO), que, tot i tenir una resposta minsa, s’ha
activat esperant comptar amb més nois i noies interessats
en la iniciativa.
Entre les propostes que s’han iniciat, i de les quals ja pot
gaudir la gent gran de Llorenç, hi ha els tallers de gimnàstica, de memòria i d’agilitat mental. També s’hi fan cursos

d’anglès de quatre nivells diferents, un d’alfabetització en
català i un altre d’accés a les noves tecnologies. Els veïns i
les veïnes del poble també s’hi poden inscriure a classes de
pilates i de taitxí. En total s’hi imparteixen onze matèries, en
14 grups diferents i amb prop de 160 persones participants.
A banda, aquest curs, la Casa de Cultura acull també activitats que es feien en altres espais del municipi: és el cas
del grup «L’Agulla», que fa feines per a col·lectius necessitats, i de les classes d’història del Marc Morales, que, per la
gran quantitat de persones interessades, s’han hagut de
traslladar a la sala d’actes d’aquest equipament.

Llorenç ret un homenatge
als donants de sang
El dia 9 d’octubre es va inaugurar una escultura a la rambla
Marinada, davant del consultori mèdic, en reconeixement
a les persones donants de sang. Ha estat dissenyada per
l’Hermini Mampel i el Josep Sonet. Van assistir a l’acte el
president del Banc de Sang i Teixits, Marc Ibars; el president comarcal, Josep Bargalló; l’alcalde de Llorenç, Jordi
Marlès, i altres autoritats comarcals i del sector de la sanitat, a més de la delegada del Banc de Sang a Llorenç,
Francisca Cunillera. L’acte també va comptar amb la participació de grups folklòrics locals com el Ball de Bastons, els
Gegants, els Capgrossos i els Grallers.
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Una festa major de retrobament
amb els grups folklòrics i les
entitats locals
Amb algunes activitats més que l’any passat, Llorenç va
celebrar una festa major novament marcada per les restriccions del Procicat. El dia 9 se’n va fer el pregó, que va anar
a càrrec de la pintora M. Teresa Baltasar. No van faltar-hi
el concurs de dibuix infantil, la Morterada, les Completes,
l’esperada represa de la cercavila —amb un format més
estàtic per part del públic, que havia d’estar assegut— i el
correfoc. El dia 10, les Matinades van tornar als carrers del
poble, seguides per les sardanes i un espectacle de la Jordi-

FESTA MAJOR 2021
A continuació detallem les despeses corresponents
als diversos actes organitzats al municipi amb motiu
de la celebració de la Festa Major 2021. En aquesta
edició, el cost real ha estat de 18.061,70 €.
CONCEPTE

DESPESES

Acompanyament gralles (diverses actuacions)

790 €

Ambulància

480 €

Assegurança climatologia

356,90 €

Bombers

392,25 €

Trofeus tornejos futbol i ping-pong
Pirotècnia
Actuació DJ (dia 11 d’agost al migdia)
Actuació DJ (dia 11 d’agost a la nit)
Espectacle infantil (11 d’agost)
Il·luminació de la piscina (11 d’agost)
Jocs gegants (11 d’agost)
Espectacle de tarda (10 d’agost)

147,60 €
4.898,62 €
857,89 €
605 €
1.210 €
695,75 €
1.089 €
462 €

Mocadors de la Festa Major

269,49 €

Pancarta exposició Festa Major

215,38 €

Premsa

356,95 €

Programa d’actes
Sardanes (10 d’agost)

1.099,94 €
1.600 €

Seguretat

104,91 €

Servei de socorrisme (11 d’agost)

175,33 €

Sonorització (espectacles diversos)
Lloguer màquina
Diversos

TOTAL DESPESES
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1.367,30 €
681,47 €
205,92 €

18.061,70 €

na Biosca. El dia 11, jocs gegants populars per a la mainada
i vermut a la piscina amb música de DJ, un espectacle infantil a la tarda i bany nocturn. Des de l’Ajuntament es vol
reconèixer el paper de les entitats locals: el CF Llorenç, que
va organitzar el 48è Torneig Ramon Sicart; la Parròquia, i el
Centre i La Cumprativa, amb una programació increïble per
la seva varietat i qualitat. Els Aficionats als Castells van serhi presents amb el documental 125 anys dels Aficionats de
Llorenç, que es va projectar a la Casa de Cultura.
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El jovent decideix
participar en un taller de
defensa personal
L’activitat va ser escollida en el marc
del programa «Fes la teva acció!»,
impulsat per l’Oficina Jove del Baix
Penedès
Dins la programació de la Festa Major de Llorenç, es va organitzar una activitat adreçada especialment al jovent: un
taller d’autoprotecció i defensa personal. La iniciativa va ser
escollida pels mateixos nois i noies del poble en el marc del
programa «Fes la teva acció!», un projecte comarcal impulsat des de l’Oficina Jove del Baix Penedès que vol fomentar
la participació del jovent en les polítiques locals de joventut a través d’accions participatives.
El taller va ser tot un èxit. S’hi van donar consells d’autoprotecció i prevenció i s’hi va parlar de les agressions i
com evitar-les, de l’escalada de la violència i dels tipus
d’agressors existents. El taller es va tancar amb l’explicació
d’alguns conceptes bàsics de defensa personal. Es preveu
fer-ne una segona part al voltant del 25 de novembre, per

a commemorar el Dia Internacional de la Violència envers
les Dones.
També en el marc del projecte «Fes la teva acció!», per a
aquest mes d’octubre s’ha programat un taller de sexualitat destinat a l’alumnat de sisè de primària de l’Escola Les
Cometes.

Ajuts al transport per a
estudiants universitaris
L’Ajuntament destina a aquestes
subvencions una partida de 3.000
euros
S’aproven les bases que regulen l’atorgament d’ajuts al
transport destinats a joves del municipi que estiguin cursant estudis universitaris (de grau o de màster) aquest curs
2021-2022. L’Ajuntament de Llorenç té previst destinar-hi
una partida de 3.000 euros. Entre els requisits per a rebre
l’ajut es troba un determinat nivell de renda, no teEntre els requisits
nir més de 25 anys i haver
per a accedir als
aprovat un mínim del 70 %
ajuts hi ha un
dels crèdits matriculats en
determinat nivell
el curs anterior (excepte,
de renda, estar
lògicament, en el cas dels
empadronat a
alumnes del primer curs
Llorenç i no tenir
d’un grau).
més de 25 anys
La quantitat màxima
atorgada per persona serà
de 170 euros, tot i que aquesta xifra podrà variar en funció
del nombre de crèdits matriculats o de la distància recorreguda fins al centre d’estudi. En breu es publicaran les bases
de la convocatòria.
12
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La Coral Harmonia posa un
colofó brillant al cicle «Juliol a
la Fresca»
El passat 30 de juliol es va tancar el cicle «Juliol a la Fresca» amb una gran actuació de la Coral Harmonia, que va
deixar enrere una època difícil d’assajos online per a obrir
pas a una nova etapa en la qual es va tornant, poc a poc,
a la normalitat. El concert va cloure l’edició d’aquest 2021
d’un cicle organitzat cada any per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Tarragona. Els divendres del mes
de juliol van portar: la projecció de l’òpera Els contes de
Hoffman; l’actuació del grup d’animació infantil Rovell
d’Ou; l’espectacle d’Òscar Intente, emmarcat dins del festival EVA, i un joc interactiu a la piscina consistent a endevinar pel·lícules amb la música dels DJ.

Llorenç se suma a la
commemoració de
la Diada Nacional de
Catalunya
El passat 11 de setembre es va celebrar la Diada Nacional
de Catalunya. Les mesures de prevenció no van permetre
organitzar la tradicional sardinada ni el rom cremat, però sí
l’actuació d’havaneres, que va anar a càrrec del grup Veus
de Reus i el seu repertori més tradicional. També s’hi va
inaugurar una exposició amb les obres pictòriques que
formen part del patrimoni de l’Ajuntament de Llorenç, les
quals han passat a ser propietat del consistori després de
participar en les biennals de pintura que s’han dut a terme
anys enrere al municipi.

Un estiu ple de propostes per
a celebrar la Festa Major del
Priorat de Banyeres
L’organització de les activitats lúdiques i culturals de la
Festa Major del Priorat de Banyeres va preferir enguany
programar diverses propostes durant tot l’estiu en lloc
d’unificar els actes en un sol cap de setmana de festa major. Com és habitual, l’Ajuntament va tornar a col·laborar
amb el veïnat de la urbanització cedint algunes de les actuacions contractades pel consistori, com la de Paupi, el
Mago, de la qual es va poder gaudir el dia 30 de juliol, i
l’espectacle infantil El poble de la música, de Jordi Carré.
Des del consistori també es van deixar als veïns i les veïnes
els jocs de gran format que ofereix Jove Baix Penedès per
entretenir els infants a la zona de la piscina.
iLlorenç NOVEMBRE 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 el seu Consell Nacional

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

El PDeCAT va celebrar el seu Consell Nacional a Gironella (Berguedà) i més de 150 persones han debatut sobre la situació
i estratègia del Partit. La secretària general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha apuntat que «ahir commemoràvem l’1
d’octubre del 2017, quan vam evidenciar la determinació de votar del poble de Catalunya, i el més preuat d’aquell
exercici democràtic va ser la unitat», i ha agregat que llavors, «en lloc de mirar-nos de reüll o de mesurar el grau
de puresa independentista, teníem només un objectiu: votar per decidir el nostre futur». En tot cas, Chacón ha
assenyalat que «també vam conèixer la manera en què l’Estat espanyol pot exercir la seva repressió». Sobre aquest
particular, la dirigent demòcrata ha recordat que «moltíssima gent del nostre partit va patir-ne les conseqüències,
i permeteu que ho personalitzi en el nostre company Quim Nin: ens tens al teu costat; estem, com sempre, al
costat dels nostres companys». Chacón ha manifestat la visió del PDeCAT: «Ni judicialització ni confrontació: política
i diàleg; ni unilateralitat ni rigidesa constitucionalista; ni serem independents demà ni tampoc renunciarem al
nostre futur». Per a la secretària general, «els ciutadans de Catalunya no mereixen una altra frustració».
El Govern de la Generalitat que es va formar al maig d’enguany venia precedit d’un pacte entre ERC i la CUP, «signat
amb desconfiança, que presentava diferents propostes: el calendari de recuperació de centres privats i concertats
cap a l’escola pública, la remunicipalització de molts serveis sense parlar d’eficiència ni qualitat... Aquest no és
el nostre model de país». Per a Chacón, és lamentable «que no hi hagi cap referència a l’economia productiva o a
la col·laboració publico-privada en camps com l’esportiu o el cultural». Chacón ha insistit en la crítica a «un govern
d’ERC i Junts en què les divergències no només són entre els socis, sinó a dintre dels mateixos partits, i afecten
qüestions gens menors com la Taula de Diàleg o l’ampliació de l’aeroport».

MAT, activació popular i manca de transparència municipal

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

A dia d’avui, pràcticament tothom ha sentit a parlar del faraònic projecte d’instal·lació d’una línia de molt alta tensió
que l’empresa Forestalia pretén fer creuar per tota la província de Tarragona i el Penedès. A Llorenç no ens n’escapem
com a poble afectat. Una trinxada més del territori amb efectes nocius per a la salut i per a l’economia local. Per això,
des de DL presentem un «NO» rotund a aquest projecte i un «sí» engrescador a una transició energètica real i sobirana.
Des de DL, des d’un bon inici, vam informar la ciutadania de l’existència d’aquest projecte, estem treballant colze a
colze amb plataformes ciutadanes, vam presentar al•legacions pròpies i realitzar una campanya perquè la població
també en presentés, vam realitzar una roda de premsa al Vendrell i recentment hem penjat un parell de pancartes.
Actualment estem valorant com prosseguir, no només amb la batalla en contra de la MAT, sinó també per a vestir alternatives a una transició energètica democràtica, amb un control social dels mitjans de producció, amb el mínim impacte
ambiental i arrelada al territori. També volem mostrar la nostra disconformitat amb la forma de procedir de l’equip de
govern llorencenc. Tot i participar en la presentació d’al·legacions en contra de la MAT, creiem que calia prendre un paper molt més actiu i incentivador, tal com han actuat altres pobles veïns. Creiem que calia informar abans i millor la ciutadania de l’existència d’aquest projecte i de la possibilitat de presentar-hi al·legacions contràries. Defensem que, per a
complir amb els mínims de transparència exigibles, s’hauria d’haver informat el poble de l’existència de la reunió amb
Forestalia perquè aquest decidís lliurement exercir el dret de manifestació. I finalment, no tolerem les falses acusacions
dirigides a DL que l’equip de govern ha llançat a les xarxes servint-se de l’altaveu privilegiat que atorga l’Ajuntament.
NO a la MAT. SÍ a una transició energètica real i a la transparència municipal.
Assemblea de Decideix Llorenç

Ser universitari a Llorenç del Penedès

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA
@pscllorenc
@pscllorenc

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
@ercllorenc
https://ercllorenc.word
press.com/
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Un dels col·lectius més castigats al nostre país són els estudiants universitaris. De fet, Catalunya segueix sent la comunitat autònoma amb els preus de les taxes universitàries més elevats de tot Espanya.
A aquesta situació, que per si sola ja és dificultosa per a moltes famílies, s’hi afegeix un sistema de beques absolutament deficient que no s’ajusta a les necessitats reals de l’alumnat.
Amb tot, hi ha un altre element que condiciona una gran part del jovent que inicia el seu camí en els estudis superiors, i especialment si es tracta d’estudiants residents a municipis com el nostre. Així, és un mal de cap per a molts
d’ells i elles abordar els desplaçaments que han de fer als seus centres d’estudis.
Per desgràcia, en els darrers temps, el transport públic ha esdevingut més aviat un luxe que un servei a disposició
de la ciutadania. Avui, surt més econòmic —i més ràpid— agafar el cotxe per anar a Barcelona que fer-ho en Rodalies,
i això ens ha de fer reflexionar.
Per aquest motiu, el Govern municipal va traslladar al Ple, en la seva darrera sessió, la proposta d’aprovació d’unes
bases que regularan l’atorgament d’ajuts econòmics a tots aquells estudiants que estiguin cursant estudis de grau o de
màster i compleixin amb una sèrie de requisits, per tal d’ajudar-los a cobrir aquesta despesa.
La proposta, que va ser recollida favorablement per tots els grups polítics del consistori, pretén constituir un granet
de sorra més per a facilitar que els i les joves del municipi tinguin les màximes eines possibles per a poder desenvolupar amb llibertat el seu projecte personal de vida.

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

21 DE JULIOL DEL 2021 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Dació en compte informe-intervenció Pla d’Acció

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

Aprovació Compte General Exercici 2020

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Modificació de crèdits 15/2021 (suplement de crèdit)

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació Festes Locals 2022

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

Atorgar poders per a representació judici per responsabilitat patrimonial

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Sol·licitud de modificació del Planejament de Desenvolupament

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Reglament de serveis subministrament aigua

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Conveni de delegació de competència i d’exercici de funcions en matèria de
gestió de sanejament en alta i depuració d’aigües residuals entre el CCBP i
diversos ajuntaments de la comarca

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Aprovació Annex de la pròrroga de la recollida, transport, tractament i/o
eliminació dels residus municipals

Junts, PSC-CP, ERC-AM

Modificació de crèdits 17/2021

Junts, PSC-CP, ERC-AM

Modificació de crèdits 16/2021 (transferència de crèdit)

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

Ajuntament de
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ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA
DL-CUP-PA

29 DE JULIOL DEL 2021 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Llicències urbanístiques (caducitat, suspensió o revocació)

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

Aprovació inicial ordenança comunicació prèvia obres

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

Modificació base 37 de les Bases d’Execució 2021

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

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

30 DE SETEMBRE DEL 2021 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació línies fonamentals del Pressupost 2022

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC-AM

Baixa drets reconeguts exercicis tancats padrons aigua dels anys 2010 al
2014

Junts, PSC-CP, ERC-AM

DL-CUP-PA

Modificació de crèdit 18/2021 (transferència de crèdit)

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

Modificació de crèdits 19/2021 (suplement de crèdit)

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

Modificació de crèdits 20/2021 (transferència de crèdit)

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

Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

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

Inventari de béns de l’Ajuntament a 31.12.2017

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

Canvi de titular de la concessió administrativa del Centre Gerontològic
Llorenç

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

Contractació neteja d’edificis, locals i instal·lacions municipals

Junts, PSC-CP

Reglament regulador del servei de subministrament d’aigua potable a
Llorenç del Penedès

Junts, PSC-CP, ERC-AM

Ajuts de transport per a joves estudiants de les universitats públiques

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

ABSTENCIÓ

Junts (1)
DL-CUP-PA, ERC-AM
DL-CUP-PA
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Festa Major 2021

