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REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Treballant per a fomentar la convivència
i el civisme
L’Ajuntament està elaborant una nova ordenança que preveu unes normes
de conducta i estableix possibles sancions

i Agenda

AGOST - SETEMBRE
2020

Dissabte 1
d’agost

19 h
EXPOSICIÓ: «L’ART EN
ESTAT D’ALARMA»
Organitza: La
Cumprativa

Diumenge 2
d’agost

22 h
CINEMA A LA FRESCA:
LA CAÍDA DEL
IMPERIO AMERICANO
Organitza: El Centre

Dimecres 5
d’agost

21.30 h
LECTURA DE POEMES:
«POESIA CONFINADA»
Organitza: La
Cumprativa

Dissabte 8
d’agost

10 h
CONCURS DE DIBUIX
INFANTIL CONFINAT
Organitza: Ajuntament
22.30 h
CONCERT: GUILLEM
ROMA
Organitza: El Centre

Dissabte 8 i
dimarts 11
d’agost

22.30 h
BINGO DIABÒLIC
Organitza: La
Cumprativa

Dies 9, 10 i 11
d’agost

12 h
MISSA
Organitza: Parròquia

11
12
13

Diumenge 9
d’agost

15 h
MORTERADA
Organitza: Ajuntament/
Diables
18.30 h
COMPLETES
Organitza: Parròquia
20 h
INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ DE FESTA
MAJOR
Organitza: Ajuntament
20.30 h
PREGÓ DE FESTA
MAJOR
Organitza: Ajuntament
22 h
VERSOTS DE FESTA
MAJOR
Organitza: La
Cumprativa
22.30 h
CASTELLS DE FOCS
Organitza: Ajuntament
23 h
ESPECTACLE MUSICAL:
DOO WOP CLUB
Organitza: Ajuntament

Dilluns 10
d’agost

8h
MATINADES
Organitza: Grups
Llorenç
13 h
CONCERT-VERMUT
AMB SARDANES
Amb La Principal de la
Bisbal
Organitza: Ajuntament/
Agrícola
18.30 h
TITELLES, PALLASSOS I
ANIMACIÓ

Amb l’actuació de ¾
de 15
Organitza: La
Cumprativa
19 h
TAST DE VINS
Organitza: Agrícola
20.15 h
ESPECTACLE MUSICAL:
4CÚSTICS
Organitza: Ajuntament/
Agrícola
22 h
ESPECTACLE: ARA
MÉS!, AMB PEP PLAZA
Organitza: El Centre

EMERGÈNCIES 		

112

AJUNTAMENT
Ajuntament 		
Biblioteca 		
Jutjat de Pau 		

977677106
977677106
977677106

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

Dimarts 11
d’agost

ESCOLARS
Llar d’Infants Municipal El Nieró
			977678467
CEIP Les Cometes
977677368
IES Coster de la Torre
977169183
IES L’Arboç 		
977670365

18.30 h
CAMPIONAT DE
BITLLES CATALANES
Organitza: El Centre

SERVEIS
Consell Comarcal del Baix Penedès
			977157171
Parròquia de Sant Llorenç 977677331
Serveis funeraris Selva
977661075

13 h
ESPECTACLE MUSICAL
DE RAÜL CID
Organitza: Ajuntament

19 h
ESPECTACLE INFANTIL
AMB LA COMPANYIA
ANNA CONFETTI
Organitza: Ajuntament

Dimecres 12
d’agost

10.30 h
PING-PONG
Organitza: El Centre
18.30 h
GIMCANA INFANTIL
Organitza: El Centre

Dissabte 10 de
setembre

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

DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA

El jovent de Llorenç reivindica els drets
del col·lectiu LGTBIQ+
Més de 50 infants s’han inscrit enguany
als casals d’estiu
La ciutadania gaudeix d’una nova
edició del Juliol a la Fresca
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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

A la recerca de nous nivells
de convivència
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

Juan Gabriel Callejón Hita

Al llarg dels darrers mesos, tots i totes hem reflexionat en algun moment

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

sobre com de fonamental és la responsabilitat social. L’arribada de la CO-

Susanna Picó Muñoz

o no una malaltia per a la qual encara no tenim cura. La pandèmia ens ha

PSC

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent

VID-19 ha fet que quelcom tan essencial per al dia a dia d’un municipi com
és el respecte pels altres hagi passat a ser la diferència entre propagar
demostrat, d’una manera ferotge, la importància de pensar en un mateix,

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

però especialment en els altres, per a conviure en societat.

Eva Rafecas Romeu

poble sigui al més agradable possible per a tots els veïns i veïnes. Fruit

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

Des de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès ja fa temps que treballem
per establir els límits que ens ajudin a garantir que viure en el nostre
d’aquesta reflexió, hem elaborat una ordenança de civisme que en aquests
moments està en ple procés d’aprovació.
Aquest document estableix quin ha de ser el nostre comportament en
relació amb la contaminació acústica, la convivència amb els gossos a la
via pública o com hem de gestionar correctament els residus que generem, per esmentar únicament tres aspectes concrets. La idea de l’ordenança
és senzilla: el text ens marca de quina manera hem d’actuar als espais que
compartim amb els altres i estableix sancions, en cas que no ho fem, que
van dels 100 als 1.000 € segons com

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

L’ordenança ens marca
de quina manera hem
d’actuar als espais que
compartim amb els
altres

sigui de greu la infracció. Tot i que al
nostre poble el bon veïnatge és habitual, properament tindrem una
eina perfecta que ha de garantir
que el dret a viure en harmonia estigui per sobre de qualsevol altra
consideració.
Amb aquesta mateixa voluntat de

poder viure de la millor manera possible dins de les limitacions que ens
marqui cada moment, m’agradaria també subratllar la feina feta en les
darreres setmanes per a poder recuperar serveis i activitats —com ara
el Juliol a la Fresca— que la crisi sanitària havia deixat en suspens. Vivim
encara en una situació d’excepcionalitat dins de la qual ens esforcem per
tenir una vida al més completa possible. Gaudim del que podem gaudir i
mantinguem la prevenció per sobre de qualsevol altra consideració.
iLlorenç JULIOL 2020
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Es consideren actes
vandàlics els danys
ocasionats en espais
públics o aquells que
suposin un risc per a
la integritat física de
les persones

L’Ajuntament treballa en
l’elaboració d’una ordenança
de civisme
La normativa pretén evitar aquelles
conductes que puguin afectar la convivència
ciutadana

El Govern local està treballant en
l’elaboració d’una ordenança de civisme, convivència ciutadana i ús de
la via pública. L’objectiu és establir
un marc de convivència i respecte
mutu que fomenti la cohesió social
i les relacions respectuoses per tal
que tothom pugui desenvolupar en
llibertat activitats de lliure circulació,
oci, trobada i esbarjo. L’ordenança
preveu les normes que cal complir
per a garantir el foment del civisme i
sanciona aquelles conductes que poden pertorbar, lesionar o deteriorar
tant la convivència ciutadana com els
béns que es troben en l’espai públic.
[ Atemptats contra la dignitat de
les persones. Inclou aquelles pràctiques discriminatòries, especialment
quan s’adrecin als col·lectius més
vulnerables.
[ Degradació visual de l’entorn.
L’objectiu és vetllar pel dret a gaudir
de la vila en condicions d’higiene i
salubritat.
[ No es poden fer necessitats fisiològiques, com orinar o defecar, a
la via pública.
[ No es permet el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan aquesta conducta pugui
alterar la convivència ciutadana.
[ Resta prohibit el consum de drogues, estupefaents o substàncies
psicotròpiques així com l’abando4
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nament d’estris perillosos per a la salut pública.
[ Actituds vandàliques i deteriorament de l’espai urbà. És responsabilitat de la ciutadania respectar les
condicions d’ús que estableix l’Ajuntament en els espais públics.
[ Contaminació acústica. No es permet pertorbar el descans del veïnat
entre les 23 hores i les 8 del matí de
l’endemà, sempre que no es compti
amb la corresponent autorització.
[ Tinença d’animals. Les persones
propietàries de mascotes tenen la
responsabilitat d’adoptar les mesures necessàries per a evitar que el
comportament dels seus animals
afecti la resta de la ciutadania; per
exemple, cal portar els gossos lligats

L’ordenança de
civisme preveu
sancions que podrien
anar dels 100 als
1.000 euros
a la via pública i recollir-ne els excrements de forma immediata.
[ Circulació i vehicles. Es prohibeix
voltar pels carrers del municipi produint sorolls que puguin molestar el
veïnat així com aparcar els vehicles a
motor sobre les voreres.
Les sancions poden anar dels 100
als 1.000 euros en funció de la gravetat de la conducta.

Crida a la ciutadania per a
garantir una bona gestió dels
residus

Es reprèn el servei de recollida de trastos
vells i andròmines que cal sol·licitar de
forma telefònica

L’Ajuntament demana la implicació dels veïns i les veïnes de Llorenç
per a garantir que es dugui a terme
una correcta separació de residus i

evitar el deteriorament de la imatge
del municipi amb trastos i brossa al
costat dels contenidors. El consistori
recorda que és important que tots i

totes seguim les normes i facilitem
al màxim la feina a les persones que
han de treballar per a garantir el funcionament dels serveis bàsics. Es recorda que els contenidors són per a
llençar-hi només la brossa admesa.
Així mateix, s’ha reprès el servei de
recollida de trastos vells i andròmines, el qual es pot sol·licitar a través
d’una trucada telefònica.

LA XARXA DE DEIXALLERIES DEL
BAIX PENEDÈS
El Baix Penedès disposa d’una xarxa de deixalleries que
permet recollir de forma selectiva els residus especials
per a la seva gestió i posterior tractament. Els veïns i les
veïnes de la comarca tenen a la seva disposició:
[ La deixalleria comarcal (av. dels Masets, 2 – polígon
industrial Els Masets de Bellvei). Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 18 h, i dissabtes, de 9 a
14 h.
[ La deixalleria mòbil. Al mes de juliol ha visitat Llorenç
el dijous 16 i el divendres 17, d’11 a 13 h, i el dissabte
18, de 10 a 13 h.

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS I
ANDRÒMINES
Per a accedir al servei s’ha de sol·licitar prèviament a les
oficines municipals trucant al telèfon 977 677 106. Cal
informar del tipus de material que es vol llençar i el lloc
on es deixarà. Des de l’Ajuntament s’informarà les persones usuàries del dia de recollida, i aquestes hauran
de treure els trastos al carrer la nit abans. No es recollirà
el material que no hagi estat degudament notificat a
les oficines municipals.
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L’Ajuntament ha
reprès l’atenció
presencial, tot i que
recomana prioritzar
la via telefònica i
telemàtica per evitar
aglomeracions

recorda que des del passat 9 de juliol
torna a ser obligatori l’ús de mascareta a partir dels 6 anys a l’aire lliure
i en qualsevol espai públic, obert o
tancat. En queden exemptes les persones amb problemes de salut, els
infants que participen en els casals
d’estiu i els grups estables de convivència. És important respectar altres
mesures com el manteniment de la
distància de seguretat i una bona higiene de mans.

Llorenç avança fins arribar
a la nova normalitat
Durant el mes de juny s’han reprès
alguns serveis municipals i s’ha reobert el
consultori mèdic

Des que es va iniciar el procés de
desescalada, Llorenç ha anat recuperant alguns serveis i equipaments de
forma progressiva, sempre garantint
el compliment de les mesures de seguretat establertes per les autoritats
sanitàries: a finals del mes de maig
es va tornar a oferir el mercat municipal dels dilluns, tot i que inicialment
només comptava amb parades d’alimentació; l’Ajuntament va reprendre
l’atenció al públic a les oficines municipals el 8 de juny en el seu horari
habitual, de dilluns a divendres de 9
a 14 hores, i la Biblioteca Municipal
va reobrir el 25 de maig en Fase 1 i ha
anat ampliant els seus serveis a me6
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sura que s’han anat flexibilitzant les
restriccions marcades per l’evolució
de la pandèmia.
Pel que fa a l’atenció sanitària, el
dia 1 de juliol es va tornar a obrir el
consultori mèdic, tot i que els professionals només hi visiten els dimarts,
dimecres i divendres amb cita prèvia.
A finals del mes de juliol es valorarà
la possibilitat d’ampliar-ne els horaris
en funció de quina sigui la situació
sanitària.

Mesures de seguretat
L’Ajuntament de Llorenç demana
responsabilitat a la ciutadania per a
prevenir el contagi de la COVID-19. Es

Es recorda que torna
a ser obligatori l’ús de
mascareta en qualsevol
espai públic, obert o
tancat
Reconeixement als infants
Des de les regidories de Cultura i Joventut s’ha volgut fer un petit homenatge als nens i les nenes des de P3
fins a sisè de primària per a agrair-los
el gran esforç que han fet i el comportament exemplar que han tingut
durant les setmanes en què no han
pogut sortir de casa. Durant el mes
de juny, representants municipals
van visitar els infants casa per casa i
els van obsequiar amb un conte de la
biblioteca, una carta d’agraïment i un
diploma.
*Aquestes eren la situació i les mesures decretades per les autoritats
sanitàries a data de tancament de la
revista. Més informació al web municipal www.llorenc.cat.

La Piscina Municipal de
Llorenç no obrirà aquest
estiu
L’Ajuntament ha pres la decisió
amb la voluntat de prioritzar la
salut i la seguretat de la ciutadania
davant la COVID-19
Aquest estiu, les veïnes i els veïns de Llorenç no podran refrescar-se a la piscina municipal: l’Ajuntament ha decidit no
obrir l’equipament per no poder garantir l’estricte compliment de les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries. Davant la situació actual, el Govern local
ha volgut prioritzar la salut i la seguretat de les persones i
no posar en risc la ciutadania.
Des del consistori es demana comprensió i s’agraeix el
respecte i l’actitud que han tingut els llorencencs i les llorencenques des que es va decretar l’estat d’alarma.

Millores en l’equipament
Tot i mantenir-se tancada aquest estiu, s’han fet alguns tre-

balls de manteniment a la piscina municipal amb l’objectiu
d’assegurar-ne el bon funcionament: s’ha renovat la maquinària de filtració i cloració de l’aigua i també s’han fet
alguns arranjaments en el camí d’accés.

Suma d’esforços per a
lluitar contra la pandèmia
El consistori agraeix la feina del
voluntariat durant el confinament
L’Ajuntament reitera el seu sentit agraïment envers totes
aquelles persones i entitats que han estat treballant durant els mesos de confinament per facilitar el dia a dia a la
població. D’una banda, es vol fer arribar aquest missatge a
aquelles persones voluntàries que han estat confeccionant
bates, mascaretes i viseres, i al col·lectiu l’Atzavara per les
seves accions de voluntariat social envers la gent gran, però
també als i les professionals que treballen en llocs d’atenció directa al públic; a les persones que atenen la gent gran
en els centres geriàtrics; als qui pertanyen al sector sanitari;
als cossos de seguretat; al personal de neteja i desinfecció
d’espais, i a les famílies, infants i gent gran que han viscut
aquesta delicada situació de la millor manera possible.
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Treballs per
a millorar els
equipaments i la
via pública

La voluntat de l’equip de govern és
seguir avançant de forma conjunta
en aquesta etapa política marcada
per l’acord i l’entesa

Un primer any de legislatura
marcat pel diàleg i la
transparència

El passat mes de juny va fer un any
de l’acord entre Junts i el PSC per a
configurar el Govern local

De les eleccions del mes de maig
del 2019 va sorgir un nou equip
de govern format per persones de
perfils, sensibilitats i sigles polítiques diferents però amb un objectiu comú: vetllar pels interessos del
municipi i treballar per a respondre
a les demandes i necessitats de la
ciutadania. L’acord entre Junts per

La recerca de
finançament extern
permetrà realitzar
importants inversions
al municipi en els
propers anys
Llorenç i el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) va suposar tot
un repte d’entesa entre grups polítics diferents, sobretot tenint en
compte que ha estat un primer
any molt intens des d’un punt de
vista polític, amb la sentència del
Tribunal Suprem, el canvi polític a
Espanya o la més recent crisi de la
COVID-19.
8
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Amb tot, el Govern ha manifestat el seu eminent caràcter municipalista, posant en el focus de les
seves inquietuds els assumptes
locals, respectant la llibertat de
cadascun dels seus membres pel
que fa a la manifestació d’opinions
o decisions que s’escapen d’aquest
àmbit i solucionant a través del
diàleg les discrepàncies que poguessin sorgir en el transcurs de
l’acció de govern.

Treballant per Llorenç
Els principals eixos de l’actual
govern local han estat la transparència, la comunicació i un to
constructiu amb els regidors i les
regidores de l’oposició, amb la voluntat de dur a terme una acció
de govern útil i respectuosa amb
tota la ciutadania. La recerca de finançament extern també ha estat
important durant aquest primer
any, en què s’ha sol·licitat la subvenció del PAM 2020-2023 de la Diputació de Tarragona per a poder
realitzar importants inversions al
municipi en els propers anys.

L’Ajuntament de Llorenç ha realitzat
un seguit d’actuacions per a garantir
la qualitat dels serveis i equipaments
del municipi. Algunes s’han dut a terme a l’escola Les Cometes, aprofitant
que no hi havia activitat lectiva. A les
tasques de manteniment habituals
que s’acostumen a fer-hi durant els
mesos d’estiu s’ha sumat l’adequació
d’un nou accés al centre per a millorar-ne la seguretat i evitar aglomeracions a les hores d’entrada i sortida.
D’altra banda, en les darreres setmanes, la brigada municipal ha retirat
les reixes metàl·liques dels escocells
dels arbres del carrer de l’Escoles,
principalment per augmentar-hi la
seguretat dels vianants, atès que algunes d’aquestes reixes s’aixecaven i
podien ocasionar caigudes.
Paral·lelament, el consistori treballa
en la prevenció d’incendis forestals.
En aquesta línia, s’han netejat i desbrossat les parcel·les de titularitat
municipal amb l’objectiu de minimitzar el risc que siguin l’origen d’un foc.

Un Sant Jordi confinat
amb propostes lúdiques i
culturals
Una mostra de dibuixos per a
infants i l’explicació d’un conte
van ser dues de les activitats
proposades a la ciutadania
Com ha passat arreu, l’oferta lúdica i cultural del municipi
s’ha vist molt limitada a causa de l’estat d’alarma. Durant
el confinament es van suspendre les activitats formatives
de la Casa de Cultura i les entitats no van poder celebrar la
cloenda de la temporada.
La biblioteca municipal va romandre tancada del 16 de
març al 25 de maig, però durant aquest temps es van dinamitzar petits projectes amb l’objectiu d’oferir alternatives
per a ocupar el temps de lleure. Coincidint amb la celebració de Sant Jordi es va organitzar una mostra de dibuix
infantil i es va presentar un conte a través dels grups de
WhatsApp de les famílies.
Un cop obert l’equipament, s’han anat ampliant horaris i
serveis de manera esglaonada fins a permetre-hi l’assistència lliure de les persones usuàries per demanar documents
en préstec però amb aforament limitat. Si res no ho impedeix, al setembre la biblioteca reprendrà una dinàmica més

normalitzada, tot i que s’hi mantindran les limitacions necessàries per a garantir que es compleixin les mesures de
seguretat.

S’impulsen dos
concursos fotogràfics a
través d’Instagram
L’objectiu era mostrar les
activitats que es feien a casa
durant el confinament
Fotografia de M. José Guzmán López - #jomhequedatacasa

Fotografia de Rosa M. Soler Camell - #quanvaigpodersortir

Des de la Biblioteca es va animar la ciutadania a participar
en dos concursos fotogràfics organitzats a través d’Instagram. El primer es va convocar al mes de maig amb la
voluntat que els veïns i les veïnes pengessin a la xarxa
imatges de les activitats que feien a casa durant els dies
de confinament. La guanyadora del concurs «Com que no
podia sortir...» va ser la Maria José Guzmán López.
La segona edició del concurs es va organitzar al mes de
juny i es convidava a enviar fotografies de les primeres sortides que es van poder fer durant el procés de desescalada.
En aquesta ocasió, la guanyadora del concurs «Camins descoberts de nou» va ser la Rosa Maria Soler Camell. Les dues
premiades han rebut com a obsequi un lot de productes
de la terra.
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Suport al jovent durant els
mesos de confinament
Els educadors de Medi Obert del Consell
Comarcal van programar activitats virtuals
per no perdre el vincle amb els usuaris i les
usuàries de l’Espai Jove

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 va obligar al Consell Comarcal
del Baix Penedès a reformular la seva
tasca educativa amb el jovent. Durant els mesos de confinament es va
reforçar la presència dels educadors i
educadores a les xarxes socials i es va
fer un seguiment, de forma telefònica
o telemàtica, als nois i noies amb més
necessitats. Així mateix, es va continuar treballant amb els professionals
i serveis que intervenen en l’àmbit
de la joventut per a garantir l’atenció
a les persones que es troben en risc
d’exclusió social.
Aquesta feina es va fer a través de
campanyes de sensibilització i activitats virtuals destinades a diferents
franges d’edat. L’objectiu era oferir
propostes alternatives d’oci i tenir
una excusa per a interactuar amb el
jovent i no perdre el vincle establert
10
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amb les persones usuàries de l’Espai
Jove.

Activitats per al temps
de lleure
Al llarg dels mesos de confinament
es van organitzar activitats diverses
en format telemàtic. El seguiment del
jovent es va fer a través de propostes
com jocs en línia, receptes de cuina,
tallers esportius, treballs manuals,
recomanacions de llibres i pel·lícules,
elaboració de llistes musicals, tornejos de FIFA, un taller per a aprendre
la tècnica fotogràfica de l’Stop Motion o un altre de Tie Dye, per a tenyir
samarretes utilitzant lleixiu.

Potenciant el creixement
personal
Del 20 al 24 d’abril es va celebrar la
Setmana Cultural amb la intenció

d’oferir als nois i noies un espai en
el qual poguessin mostrar el seu talent. Durant el mes de maig es van
organitzar altres campanyes —com
la Setmana de la Creativitat, la de les
Emocions o la d’Assessorament Individualitzat— per a acompanyar el
jovent en les decisions que han de
prendre de cara al seu futur formatiu.
Aprofitant l’entrada dels municipis

S’ha fet un seguiment
del jovent a través
de campanyes de
sensibilització i
activitats a les xarxes
socials
a la Fase 2 de la desescalada, es van
organitzar activitats manuals i de
conscienciació sobre la pandèmia,
com ara tips per a ensenyar a fer mascaretes a casa o recomanacions sobre
quines mesures de seguretat cal tenir
en compte a l’hora d’ajuntar-se amb
amics.

Llorenç se suma a la defensa de la diversitat sexual

Un grup de joves va pintar la bandera LGTBIQ+ al costat del pas de vianants
que es troba davant de l’ajuntament
La Regidoria d’Igualtat i l’Espai Jove van organitzar de
forma conjunta una activitat de caire reivindicatiu que
pretenia sensibilitzar i denunciar aquells comportaments
que atempten contra els drets del col·lectiu LGTBIQ+, que
inclou persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals. La iniciativa es va fer coincidir amb la setmana del Dia Internacional de l’Orgull, que se celebra cada
28 de juny, i durant la qual s’organitzen actes arreu del
món.
Un grup d’usuaris i usuàries de l’Espai Jove va pintar els
colors de la bandera LGTBIQ+ al costat del pas de vianants
que es troba ubicat davant l’edifici de l’ajuntament de Llorenç. L’acció quedarà com un símbol per a reivindicar la

tolerància envers la llibertat personal de cadascú per a
decidir la seva identitat sexual.

Campanya contra l’LGTBIfòbia
Durant el confinament, els educadors del Consell Comarcal
del Baix Penedès van posar en marxa una campanya a les
xarxes socials coincidint amb la celebració, el 17 de maig,
del Dia Mundial Contra l’LGTBIfòbia. La intenció era proposar un seguit de dinàmiques per a entendre millor el concepte «LGTBI» i reflexionar al voltant de les discriminacions
que encara pateix aquest col·lectiu. Es va convidar el jovent
a participar en una enquesta heterosexual, a recomanar
pel·lícules i a conèixer curiositats sobre la llibertat sexual.

Una mostra d’art jove a
través d’Instagram
L’Oficina Jove i el programa Jove Baix Penedès, del qual
forma part el Punt d’Informació Juvenil de Llorenç, han
posat en marxa el Confinart 2020, una mostra d’art que
engloba diferents disciplines artístiques i en la qual poden
participar persones de 16 a 35 anys que resideixin a la comarca. L’objectiu és crear un espai en què el jovent pugui
compartir les seves expressions artístiques a través de les
noves tecnologies. Per a participar-hi cal compartir els treballs a Instagram amb l’etiqueta #confinartjovesbp. Amb
les obres presentades es crearà un audiovisual que els diversos municipis tindran a la seva disposició per a projectar-lo durant qualsevol celebració.
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Prop de 300 infants
començaran el
curs escolar al mes
de setembre

Una cinquantena d’infants
participen en els casals d’estiu
Enguany s’han pres mesures per a evitar
els contagis, com fer grups més reduïts i
prendre la temperatura diàriament
Més de 50 infants i joves s’han inscrit per participar en alguna de les
activitats d’estiu que s’organitzen
a Llorenç amb l’objectiu de contribuir a la conciliació familiar i oferir
als infants alternatives d’oci per
a gaudir del seu temps de lleure.
Com en anteriors edicions, els nens
i les nenes es podien inscriure al

L’objectiu dels casals
és contribuir a la
conciliació familiar
i oferir als infants
alternatives per a gaudir
del seu temps de lleure
Casal d’Estiu o al Casal de Medi,
que es fan tots dos a l’escola Les
Cometes, o bé al que té lloc a la
zona esportiva.
La situació actual, derivada de
la pandèmia de la COVID-19, ha
12
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suposat canvis importants en
l’organització, ja que s’han hagut
d’aplicar algunes mesures incloses
en la normativa establerta per la
Direcció General de Joventut. Així,
doncs, s’ha contractat més personal de monitoratge per a crear
grups de convivència més reduïts i
tancats; s’estan fent més activitats
a l’exterior, per a evitar que les nenes i els nens passin massa temps
a les aules; es pren la temperatura
diàriament a tots i totes les participants, i s’han reforçat la neteja i
la desinfecció diàries dels espais
utilitzats. Alhora, es vetlla pel compliment de les mesures bàsiques
en matèria de salut i higiene, com
el manteniment de la distància de
seguretat, l’ús de la mascareta i el
rentat habitual de les mans amb
sabó i/o gel hidroalcohòlic.
La vessant pedagògica de les experiències viscudes pels infants davant la COVID-19 i durant el confinament forma part aquest any del
projecte educatiu dels casals.

Un cop finalitzat el període de preinscripció escolar per al curs 2020-2021,
seran 25 nens i nenes els que a partir
del mes de setembre iniciaran una
nova etapa educativa, al nivell de P3,
a l’escola Les Cometes. En total, el
centre comptarà amb 277 alumnes,
des de P3 al sisè curs de primària, tot
i que podria haver-hi alguna variació de les dades a causa de les altes
i baixes que s’hagin pogut produir
durant el període de matrícula.
Pel que fa als nois i les noies que
el curs passat van acabar el sisè de
primària, una gran part d’ells/es estudiaran el primer d’ESO a l’institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès.
A l’alumnat del segon cicle d’educació infantil i primària cal sumar els
19 alumnes que tindrà al setembre
la Llar d’Infants Municipal El Nieró,
on enguany la inscripció ha estat
molt baixa i actualment hi ha encara
una quarantena de places disponibles. Així doncs, en total, seran 296
els infants que a partir del setembre
iniciaran el curs escolar a Llorenç del
Penedès.

La Flama del Canigó encén
un espectacle pirotècnic la
Nit de Sant Joan
L’Ajuntament impulsa una mostra
de dibuixos per a fer participar
els infants en els actes de la Festa
Major Petita
Aquest ha estat un any diferent en molts àmbits, i la Festa Major Petita de Llorenç, que es fa coincidir sempre amb
Sant Joan, no ha estat una excepció. El dia 23 de juny representants de l’Ajuntament van participar en un acte comarcal al municipi de Santa Oliva per a rebre oficialment la Flama del Canigó. Posteriorment, la van traslladar a la rambla
Marinada de Llorenç, on el Ball de Diables va utilitzar el seu
foc per a donar el tret de sortida a un castell de focs. A diferència d’altres ocasions, no va haver-hi revetlles populars
i les entitats i famílies van optar per gaudir de la Nit de Sant
Joan de manera tranquil·la a casa.
D’altra banda, l’Ajuntament va impulsar una mostra de
dibuixos amb la intenció de fer els infants partícips de la
celebració. Com a reconeixement a la seva feina, alguns

d’aquests dibuixos, escollits entre tots, es publiquen en
aquest número de la revista municipal.
L’Ajuntament vol agrair la comprensió de la ciutadania
davant la situació actual i treballa per garantir que es puguin celebrar alguns actes durant la Festa Major del mes
d’agost.

Artistes locals
protagonitzen el Juliol
a la Fresca
Es limita l’aforament dels concerts
i es fa obligatori l’ús de mascareta
Aquest estiu ha tornat el cicle «Juliol a la Fresca», que en
aquesta edició ha comptat amb la participació d’artistes
locals: el dia 3 de juliol va actuar el grup F.A.R, amb versions de folk, pop i rock i també temes propis; una setmana més tard, la Caterina Valriu va oferir un espectacle en el
qual es van barrejar la música i les rondalles; el dia 17 era el
torn de 4cústics, quatre joves del Baix Penedès que
L’espectacle
posen èmfasi en la música
ofert per la
catalana. El concert del dia
Caterina Valriu
25, en el qual participaven
s’emmarcava
les quatre corals del poble,
dins la
es va haver de suspendre
programació del
arran de l’evolució de la
Festival EVA 2020
pandèmia.
Aquesta edició s’ha vist
condicionada per les mesures de seguretat establertes,
com l’aforament dels espais, la distància entre seients i l’ús
obligatori de mascareta.
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LA VEU DELS PARTITS AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

PDeCAT i JUNTS, història d’un partit

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

Enguany, hem vist com se’ns qüestionava al Partit Demòcrata l’existència com a tal. I ara, ens toca respondre a una pregunta molt concreta: «S’ha de dissoldre el Partit Demòcrata?». La resposta es podria vehicular enumerant tota la feina
que realitzen els càrrecs electes que representa aquest espai polític i que ha conformat durant molts anys, i encara actualment, una manera de ser i de fer, tant en la política municipal com en la del país. Som gent que estem i hem estat al
costat de la gent; aquest fet és la força del Partit Demòcrata. Si ha calgut, fins i tot, hem fet passos al costat i hem sacrificat
la legitimitat de persones que defensaven una manera de fer política en majúscules. La transició de Convergència Democràtica de Catalunya cap al PDeCAT no ha sigut gens fàcil, però vàrem ser capaços de vestir un nou projecte polític, el qual,
amb els defectes i les virtuts corresponents, ha estat generós en tot moment i ha servit com una eina transversal per a
encabir sensibilitats i pensaments contraposats.
Nosaltres defensem que la reordenació ha de tenir un component ideològic i reivindicar el llegat del Partit Demòcrata,
és a dir, un projecte polític que empari una ideologia a favor de les persones, compromès amb la igualtat d’oportunitats
i la llibertat personal, però també, i sobretot, que encarni els valors de la política municipal: proximitat i responsabilitat.
Amb tot el que representa i ha representat, un projecte polític com aquest no es pot diluir, i encara menys deixar d’existir.
A continuació afegeixo unes paraules del portaveu del partit, en Marc Solsona: «Ens emplacem a seguir negociant
i avalem l’equip negociador». «Sempre que les dues parts vulguin un acord, reconeguin l’altra i vulguin ser útils
per a la gent, hi ha marge per a l’acord». «Hem constatat que volem continuar negociant amb la Crida i no serem
nosaltres qui ens aixequem de la cadira. Tenim una voluntat propositiva de seguir negociant, amb l’objectiu que
això surti bé».

Comunicat sobre els fets de la Nit de Sant Joan

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

La paraula «violència» pot ser moltes coses i pot estar a tot arreu: des de la violència estructural, agreujada amb la crisi
de la COVID-19, que va des de la violència per raons socials a la passivitat d’un sistema que prioritza el capital abans
que la vida. El que va patir un veí de Llorenç la passada Nit de Sant Joan és l’abús del poder de ser molts contra un, és la
ignorància de no saber ocupar aquella estona amb una cosa més enriquidora, és la impunitat d’actuar cruelment sense
amagar-se de ningú, amb la llum i el so dels petards.
El poble sencer està esgarrifat amb aquests fets, els quals ja tenen precedents i dels quals pot ser víctima qualsevol
si les mesures no són d’arrel i de tots. Des de l’assemblea també enviem el nostre particular escalf al veí agredit i a la
seva família. Com és possible que no puguem passejar tranquils per un poble petit com el nostre? Tant se val si els
agressors són de Llorenç o d’un poble veí, o si viuen aquí sense haver-hi nascut o si és a l’inrevés. La persona agredida i
la seva família no es mereixen que ningú netegi la imatge del poble en nom de l’incident. Ara el que cal és ser solidaris
contra els abusos, la ignorància i la impunitat. Pensem que els fets, que són molt greus, mereixen una resposta complexa per part dels responsables públics que pugui analitzar el que està passant en conjunt i crear els mecanismes que
permetin, a llarg termini, fer confluir les accions preventiva i punitiva segons les necessitats de tota la població i tenint
en compte el context. Podem seguir, uns i altres, fent escrits i propostes, però l’acció necessària, que venim demanant
de fa temps, ha de ser una cosa de tots i ha de ser constructiva.
Nosaltres hem tingut la necessitat d’expressar-nos davant d’aquest esborronament, i deixem la mà estesa a les
persones afectades per si la nostra tasca pot ser d’ajuda en aquests moments. Sempre condemnarem la violència i
defensarem la solidaritat veïnal, amb l’educació com a principal escut.

Visibilitzem-nos als municipis

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

Enguany, amb motiu de la celebració de l’Orgull, s’ha promogut la pintada dels colors de la bandera LGBTIQ+ al costat
del pas de vianants de davant de la Casa de la Vila: un acte simbòlic que pretén manifestar el suport de l’Administració
local de Llorenç del Penedès a tots aquells llorencencs i llorencenques perquè puguin desenvolupar la seva vida d’acord
amb el que volen ser.
Segons el nostre parer, aquest tipus d’esdeveniments es fa especialment rellevant en l’àmbit municipal, on els i les
més joves, i no tan joves, no gaudeixen o tenen dificultats per a trobar referents que els permetin reunir l’energia o la
força suficient per a desenvolupar el seu projecte personal i vital de forma totalment lliure.
És important prendre en consideració aquest extrem per a entendre que aquest símbol, plasmat ara també a les
portes del consistori, no és només atribuïble a la lluita d’un determinat col•lectiu, sinó que interpel·la la societat en el
seu conjunt.
Hem d’apostar per un Llorenç del Penedès modern, amb una mentalitat oberta i inclusiva, i, en aquest sentit, l’Administració ha de trobar-se al capdavant i romandre sensible a aquesta lluita per tal que tots els seus ciutadans i ciutadanes es sentin plenament recolzats.

Cap al 100 % renovable per una vida més sostenible

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
@ercllorenc
https://ercllorenc.wordpress.com/
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Parlar d’energia és parlar del motor que mou l’economia de la nostra societat i es basa en la crema de combustibles
fòssils, que provoca l’escalfament global, l’increment de la contaminació i greus problemes de salut pública.
Ara tenim el repte i la necessitat de descarbonitzar les nostres vides. No podem esperar més, hem d’assolir com més
aviat millor la reducció dels gasos contaminants. Però què volem dir quan parlem d’un canvi de model energètic? Primer cal entendre que el millor kW és aquell que no es consumeix i que no cal generar, tampoc de fonts renovables. En
segon lloc, cal un canvi de model en la producció, transport i consum d’energia, potenciant el «km 0» i democratitzant
el sector energètic. Els territoris han de tendir a l’autosuficiència energètica impulsant les comunitats energètiques, de
proximitat i amb participació de la ciutadania, per a no dependre dels grans oligopolis. I també cal renovar i millorar les
xarxes elèctriques per a fer-les més eficients. I en tercer lloc, un canvi de model global, que s’ha de fer a tots els racons
del país, des de grans ciutats als pobles més petits, des de l’activitat econòmica més gran a la més petita. La transició
energètica cap al 100 % renovable l’han de fer tots els sectors econòmics, començant pel sector públic i les institucions.
Actualment, la mobilitat per carretera depèn del petroli, però el canvi no consisteix tan sols a fer un canvi de combustible i passar a un de caire renovable, sinó que cal capgirar la mobilitat. Per exemple, quin sentit té moure milers de
tones de residus amunt i avall, fent servir milers d’hores de transport i una despesa de combustible brutal, quan una
part d’aquesta mobilitat seria evitable amb estratègies de «km 0» i de digitalització de l’economia?
Donar respostes a tots aquests reptes ens permetrà impulsar un model 100 % renovable, de «km 0» i lliure d’oligopolis, que ens permeti a la ciutadania ser el centre en la presa de decisions i liderar el canvi. Apostem per un model
republicà i per un país verd.

La Biblioteca amplia els
seus horaris i serveis
Les activitats presencials, com els
tallers, contes i el club de lectura,
es reprendran al mes de setembre
Seguint el pla de represa marcat per la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca Mestra Maria Rafecas ha activat el servei de préstec interbibliotecari i manté l’espai d’atenció al
públic obert en l’horari habitual a l’estiu: de les 10 a les 13
hores de dilluns a divendres i de les 17 a les 20 hores els
dimarts. Actualment hi ha un aforament restringit a la sala,
però les persones usuàries poden consultar-hi la bibliografia lliurement. S’hi han establert mesures per a evitar el risc
de propagació de la COVID-19: la desinfecció i ventilació
diàries de l’espai; la instal·lació de mampares de seguretat
a l’espai d’atenció i al telecentre; la disposició de gel hidroalcohòlic en l’accés a la sala, i l’obligatorietat de l’ús de
mascareta. Si res no ho impedeix, al setembre s’hi reprendran les activitats presencials, com els tallers i els contes
per a infants o el club de lectura.

Subvencions per al foment de la lectura
La Biblioteca ha rebut l’ajut de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), del Departament de Cultura, per
a l’adquisició de llibres. Es tracta d’una subvenció que
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anualment reben les biblioteques del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya i que aquest 2020, en el cas de Llorenç, ha estat de 1.500 € per a novetats editorials. Així mateix, l’equipament també ha obtingut aquest any 2.000 €
del Sistema d’Adquisició bibliotecària (SAB), un programa
d’ajuts a la producció editorial i al foment de la lectura pública en català i occità.

21 DE JULIOL DEL 2020 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 3/2020 per
transferència de crèdit

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

ERC-AM

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2020 per
transferència de crèdit

Junts, PSC-CP

Aprovació de les dues festes locals del 2021

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

Proposta d’acord del Ple de nomenament de persones idònies de les
secretaries dels jutjats de pau

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

Aprovació de la declaració de béns no utilitzables (llibres) i desafectació
del servei de biblioteca

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

Aprovació d’una moció de suport al sector de la caça

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC-AM

Aprovació d’una moció per demanar un baixador d’alta velocitat al
Penedès

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC-AM

Aprovació d’una moció de suport al manifest dels alcaldes i les
alcaldesses del Baix Penedès per compartir una estratègia comuna per a
impulsar socioeconòmicament la nostra comarca

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

ERC-AM

DL-CUP-PA,
ERC-AM
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Dibuix fet per: Jana Rosés Marlés

Una mostra de dibuix per
a celebrar Sant Joan
Els infants de Llorenç van tenir l’oportunitat de
participar en una mostra de dibuixos que es va
organitzar amb motiu de la revetlla de Sant Joan.
Amb la voluntat de fer un petit reconeixement a
la canalla, en aquesta revista es publiquen tres
dels dibuixos que s’hi van presentar, escollits
entre tots; són les obres de Francesca Cipolla, de
Jana Rosés i d’Oliver Galimany.
Dibuix fet per: Oliver Galimany Medina

Dibuix fet per: Francesca Cipolla Roigé

