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Àmplia oferta lúdica per a gaudir
de l’estiu a Llorenç
S’han realitzat algunes millores a la piscina municipal
per a garantir-ne el bon funcionament

i Agenda

JULIOL-AGOST-SETEMBRE
2018

Divendres 27 de
juliol

FESTA MAJOR D’EL
PRIORAT
21.30 h: BARBACOA
AMERICANA
23 h: DJ Miki

Dissabte 28 de
juliol

FESTA MAJOR D’EL
PRIORAT
11 h: INFLABLES I
TORO MECÀNIC a
les piscines
13 h: PREGÓ DE
FESTA MAJOR
13.30 h: VERMUT
POPULAR
18 h: XOCOLATADA
18.30 h: ESPECTACLE
INFANTIL EL DAU
21 h: SOPAR DE
FESTA MAJOR
23 h: BALL
amb l’orquestra
Aquarama

Diumenge 29 de
juliol

FESTA MAJOR D’EL
PRIORAT
12 h: FESTA DE
L’ESCUMA
19.30 h:
BOTIFARRADA
20.30 h: DJ MORCI
FI DE FESTA amb
focs artificials

Dissabte 4 d’agost
RECAPTE DE LA
FESTA MAJOR

Dimecres 8
d’agost

19 h – Casa de
Cultura
INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ
«TREBALLS DE
PATCHWORK»
Seguidament
PREGÓ I SOPAR
POPULAR

Dijous 9 d’agost
19 h – Plaça
Immaculada
CERCAVILA

22.30 h
CORREFOC amb la
participació del Ball
de Diables i Drac de
Llorenç
Seguidament – carrer
Francesc Macià
SINDRIADA
POPULAR
A continuació –
rambla Marinada
BALL amb
l’orquestra Mitjanit i
La Banda Neón

Divendres 10
d’agost

SARDANES al
migdia, CONCERT DE
FESTA MAJOR a la
tarda i BALL DE NIT
amb la Principal de la
Bisbal

Dissabte 11
d’agost

Plaça Immaculada
13 h: CONCERT
VERMUT amb
Marcel Casellas Trio
19 h: ESPECTACLE
INFANTIL Una
carretada de contes,
amb l’Associació
Triskel
24 h – rambla
Marinada
NIT JOVE, amb
el DJ OGT, Ràdio
Esventada i
Seguirem

Diumenge 12
d’agost

Plaça de la Vila
13 h: DIADA
CASTELLERA
amb Els Nens del
Vendrell, la Colla
Jove dels Xiquets
de Valls i la Colla
Jove Xiquets de
Tarragona
Per a més informació
consulteu el
programa específic
de Festa Major.

Dilluns 10 de
setembre

21 h – jardins d’Oriol
Martorell
SARDINADA
POPULAR i
HAVANERES

7

Finalitzats alguns dels projectes
finançats amb el superàvit del 2017

9

L’alumnat de l’Escola i de la Llar
d’Infants acomiada el curs escolar

11
12

Llorenç celebra la Festa Major Petita
coincidint amb el dia de Sant Joan
Els clubs i entitats esportives tanquen
la temporada amb bons resultats
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Els pals a les rodes dels
ajuntaments
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

Els ajuntaments afrontem una situació ben curiosa. Tot i ser la primera línia
d’acció de l’Administració, la més propera a la ciutadania i la que actua de
manera més immediata, també som l’administració més maltractada. Al
llarg dels darrers anys hem vist com apareixien noves lleis i normatives
que ens dificulten extraordinàriament el nostre dia a dia: des de la llei
anomenada «de transparència i bon govern» a la de contractació de procediment administratiu, passant pel nou reglament de protecció de dades. El
marc normatiu en què ens movem és cada dia més exigent i estret.
És just reconèixer que una part important d’aquestes lleis podrien tenir
un esperit lloable com és fer més transparent i sostenible la feina que fem
els consistoris. Però no tenen en compte que som les administracions més
petites i que, atesa la nostra capacitat real, la gran majoria d’ajuntaQuan la roda de
ments no disposem dels recursos
l’Administració es fa
per a acomplir sense problemes
més difícil de moure, els
aquestes noves exigències.
veïns i les veïnes són els
Qui surt perjudicat d’aquesta situació?
En primer lloc, la ciutadaprimers a patir-ho
nia. Quan la roda de l’Administració
es fa més difícil de moure, els veïns i
les veïnes són els primers a patir-ho. Els recursos que destinem a mantenir
en moviment aquest engranatge no els podem posar a l’abast de la ciutadania, i aquest és un fet que, com a màxim responsable del nostre ajuntament, haig de lamentar diàriament.
Sembla que, especialment des del Govern central, s’ha volgut posar el
focus dels problemes de les administracions a sobre dels ajuntaments
en un moment socialment i políticament difícil. La realitat és que som,
els ajuntaments en conjunt, els menys endeutats i els que oferim més serveis, per sobre de les nostres competències, per tal de satisfer les necessitats de la població, com, sense anar més lluny, la creació de llars d’infants.
Els ajuntaments som importants. És més: diria que som imprescindibles.
Ajudem-los a fer la seva feina de la manera més àgil i senzilla.
iLlorenç JULIOL 2018
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TARIFES PER A PERSONES
EMPADRONADES A
LLORENÇ:

La piscina municipal
romandrà oberta de dilluns
a diumenge fins al proper
dia 2 de setembre

ENTRADES D’UN DIA
Menors de 0 a 3 anys

Gratuïta

Menors de 12 anys

2,10 €

12 anys o més

3,70 €

Majors de 65 anys

2,10 €

ABONAMENT DE L’1 D’AGOST
AL 2 DE SETEMBRE
Menors de 12 anys

21 €

12 anys o més

31,50 €

Familiar 2 membres

57,75 €

Familiar 3 membres

68,25 €

Familiar 4 o més

78,75 €

ABONAMENT DE 10 DIES
(UN PER UNITAT FAMILIAR)
Adults

		

26,25 €

Menors de 12 i majors de 65 15,75 €

Millores a la piscina municipal
per a gaudir-ne durant l’estiu
S’ha reparat una part de la maquinària de
depuració de l’aigua i s’hi ha instal·lat una xarxa
per a jugar a vòlei

Llorenç ha donat el tret de sortida a la
temporada d’estiu amb tot un seguit
de millores a la piscina municipal que
han de permetre als veïns i veïnes del
municipi gaudir d’aquest equipament
en les millors condicions. Abans de la
seva obertura s’hi van dur a terme uns
treballs d’adequació que van incloure
la renovació o substitució d’una part
de la maquinària de neteja i depuració de l’aigua: en concret, es va canviar el liner de la piscina, es va reparar
el sistema de sondes dels vasos de
compensació i es van substituir les
bombes dosificadores. També es va
adquirir un nou pop per a la neteja
del fons de la piscina i es va substituir l’analitzador de clor de la piscina
4
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petita. Així mateix, també s’hi ha instal·lat, a l’exterior, una xarxa que ha
de permetre jugar a vòlei als usuaris i
usuàries de l’equipament. Aquest romandrà obert fins al proper dia 2 de
setembre.

Horaris i tarifes d’accés
La piscina municipal de Llorenç obre
de dilluns a diumenge a partir de les
11 hores. Fins al proper dia 15 d’agost,
l’equipament tancarà a les 20 hores, i
a partir del dia 16 d’agost ho farà a les
19 hores.
Les tarifes per a accedir-hi no han
variat respecte de la temporada anterior i es continuen oferint preus més
econòmics a les persones empadro-

nades al municipi. A més, els menors
de 3 anys hi entren de forma gratuïta,
i existeixen diferents tipus d’abonament: per a tota la temporada, per a
un període concret o abonaments de
deu entrades.
Recordem que per a accedir a la
piscina municipal cal portar el carnet i que els menors de 13 anys han
d’anar-hi acompanyats d’una persona
adulta.

Més d’un centenar d’infants participen
en activitats de lleure

Aquest mes de juliol, els nens i nenes s’han distribuït segons la seva edat
entre el casal d’estiu, el de medi ambient i l’esportiu
Coincidint amb la finalització del curs escolar, l’Ajuntament
de Llorenç ha iniciat la nova temporada de les activitats de
lleure destinades a nens i nenes a partir dels tres anys. L’objectiu és oferir alternatives als infants per a ocupar el seu
temps lliure i permetre als pares la conciliació entre la vida
laboral i familiar. Com en anteriors edicions, les famílies han
pogut inscriure els seus fills i filles al casal d’estiu, al casal
de medi ambient o a l’esportiu, segons l’edat. En total, 105
infants participen durant els matins del mes de juliol en
aquestes activitats, que dirigeix un grup de 12 monitors i
monitores i que coordina una directora.

Els infants de 3 a 8 anys inscrits al casal d’estiu combinen
activitats de lleure amb altres de caràcter esportiu i treballs
manuals. Els nens i les nenes de 9 a 11 anys participen al
casal de medi ambient, que programa activitats relacionades amb el respecte i el coneixement del medi ambient.
Les noies i els nois de 12 a 14 anys centren exclusivament la
seva estada al casal en la pràctica esportiva.
Enguany l’Ajuntament subvenciona la contractació de
dos autocars per tal que els nens i les nenes inscrits en les
activitats puguin fer una sortida conjunta a Les Deus, a
Sant Quintí de Mediona.

Nova proposta per a fer taitxí
durant els mesos de juliol i
agost
L’Ajuntament ha posat en marxa aquest estiu una nova
activitat que s’oferirà durant els mesos de juliol i agost: es
tracta de sessions de taitxí que es desenvolupen a la piscina municipal amb la intenció que les persones participants
puguin gaudir d’aquesta pràctica en un entorn ideal.
Les persones interessades a gaudir d’aquesta proposta
han de saber que es fan diverses sessions al llarg de la setmana: en concret, poden apuntar-se a fer taitxí els dimecres al matí, de 9 a 10 hores, i també els dilluns i dimecres al
vespre, de 20 a 21 hores.
iLlorenç JULIOL 2018
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Una dotzena de persones
aconsegueixen el carnet de
carretoners
Amb la voluntat d’afavorir la inserció laboral de les persones que busquen feina, el passat mes de març es va oferir
un curs teòric sobre les tasques organitzatives necessàries
en un magatzem. Hi van participar 19 alumnes que van adquirir coneixements bàsics sobre planificació, gestió, prevenció de riscos, comandes i radiofreqüència.
El curs es va complementar amb una part pràctica, que
es va dur a terme a principis del mes de juny amb l’objectiu
d’ensenyar als alumnes a conduir de forma segura carretons frontals, retràctils, apiladors i transpalets elèctrics. Els
12 assistents al curs van aconseguir el carnet de conducció
d’equips de manutenció.

Una jornada per a conèixer
i aprendre els usos dels
drons
Davant la creixent popularitat que estan adquirint els
drons en diversos àmbits, Llorenç va acollir una jornada
per a donar a conèixer aquests aparells i explicar com ferne un bon ús. La iniciativa, a càrrec de l’empresa XDRON,
es va celebrar al camp d’esports municipal enmig d’un important desplegament logístic.
Els drons es consideren elements de futur. El seu ús no
s’encamina només a la vessant lúdica, sinó que es preveu
que siguin una sortida professional per al jovent, atesa la
seva imminent implementació en el mercat.

Curs formatiu per a exercir
de monitors/es en menjadors
escolars
En el marc del projecte comarcal Jove Baix Penedès, el Punt
d’Informació Juvenil de Llorenç va acollir un curs destinat
a aquelles persones que es volen dedicar professionalment
a l’educació dels infants en hores de menjador i durant el
transport escolar.
Un total de 27 persones del Baix Penedès van participar
en aquesta formació, que es va impartir durant tres caps de
setmana del mes de maig.
L’oferta formativa de Jove Baix Penedès pretén orientar i
millorar les oportunitats del jovent de cara al seu futur laboral. Així mateix, fomenta la cohesió social facilitant el contacte entre nois i noies de diversos municipis de la comarca.
6
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La part pràctica
de la formació es
va impartir en
unes instal·lacions
ubicades a les Borges
del Camp

Possibles
inversions per
al Pressupost
Municipal de l’any
2019
L’Ajuntament de Llorenç ha començat
a treballar en els comptes municipals
corresponents a l’exercici 2019. Actualment s’estan valorant un seguit de
propostes que s’hi podrien incloure,
com la cobertura de la pista ubicada
a la zona esportiva o la rehabilitació
de l’antiga llar d’infants per a convertir-la en una sala polivalent. Des del
consistori també es vol aprofitar per
a donar solució a alguns problemes
existents, com el de la recollida de les
aigües pluvials a la zona sud del nucli
urbà. Actualment s’està fent un estudi
de viabilitat d’algunes d’aquestes inversions. Més enllà d’actuacions concretes, s’està valorant la possibilitat
de fer un concurs d’idees per a decidir el futur ús de l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil, així com d’encarregar
estudis sobre com hauria de ser el futur creixement del municipi.
La seva execució dependrà de les
possibilitats d’incloure aquestes inversions en el Pressupost del proper
exercici o de finançar-les amb fons
provinent del romanent de tresoreria
d’aquest any 2018. Així mateix, des
del consistori es preveu sol·licitar les
subvencions corresponents per aconseguir finançament d’altres administracions supramunicipals.

S’ultimen els treballs de
pintura de la senyalització
horitzontal per a garantir
l’accessibilitat a la rambla
Marinada

Enllestides gran part de les obres
finançades amb el romanent
positiu del 2017
Entre els projectes hi havia la reparació
de les grades de la pista poliesportiva
i la construcció d’un skate park
En les darreres setmanes s’han
executat alguns projectes no previstos inicialment en el Pressupost
d’enguany però que s’han finançat
amb el romanent positiu de l’exercici 2017. La llar d’infants El Nieró
compta amb un nou sistema d’aire condicionat i també ha vist com
se’n reparava un dels murs. Han
finalitzat les feines de neteja dels
interceptors, l’arranjament de les
grades de la pista poliesportiva,
la substitució d’una columna de
llum en un dels camps de futbol i
la construcció d’una pista de skate
al carrer Josep Cañas. Així mateix,
s’ha instal·lat una marquesina a la
parada d’autobús de l’avinguda
dels Jocs Olímpics i reguladors de
trànsit a la carretera del Vendrell.
Actualment s’estan ultimant els treballs de millora de l’accessibilitat a
la rambla Marinada amb la pintura
de la senyalització horitzontal.
Dels projectes aprovats, només
resten pendents la millora de la
xarxa municipal d’abastament d’ai-

gua i la reparació del dipòsit de les
Terres.

Només queden
pendents d’executar
les obres de millora de
la xarxa d’aigua i la
reparació del dipòsit
de les Terres
Altres inversions del 2018
Pel que fa a altres projectes inclosos en el Pressupost del 2018,
l’Ajuntament treballa en l’adjudicació de les obres de rehabilitació de
la segona planta de l’edifici municipal ubicat a la plaça de la Vila, que
acollirà dos habitatges d’emergència social. Paral·lelament, s’estan
ultimant els tràmits per a licitar el
projecte del nou accés a la plaça
per la carretera del Vendrell. Es
preveu que les obres puguin començar a la tardor.
iLlorenç JULIOL 2018
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Més d’un centenar de
persones han participat
en activitats formatives a
Llorenç
Aquest curs s’han ofert classes
d’anglès i de català, així com tallers
d’agilitat mental, memòria, patchwork
i informàtica
Al mes de juny es va tancar un nou cicle formatiu, durant
el qual més d’un centenar de persones han participat en
alguna de les activitats impulsades des de l’Ajuntament de
Llorenç. Aquest curs 2017-2018 s’han ofert classes d’anglès,
un curs d’iniciació de català, sessions de gimnàstica per a
la gent gran, activitats als parcs de salut i tallers d’agilitat
mental, memòria, patchwork i informàtica. Cal esmentar
el taller «L’Agulla», format per persones que es dediquen a
confeccionar roba per a col·lectius necessitats, així com les
classes d’història impartides de manera totalment altruista per l’historiador Marc Morales. Tot i que l’activitat es va

oferir només durant els mesos de maig i juny, la voluntat és
donar-li continuïtat.

Cloenda del curs 2017-2018
Les activitats destinades als veïns i veïnes de més edat han
estat les més participatives. De fet, una cinquantena de
persones van assistir al berenar que es va organitzar per
a la gent gran inscrita en els cursos realitzats entre els mesos d’octubre i juny. L’Ajuntament s’ha compromès a continuar fomentant les activitats per a la gent gran i ampliar-ne
l’oferta dins les seves possibilitats.

Un berenar popular per a
homenatjar la gent gran
La iniciativa, impulsada des
de l’Ajuntament, va reunir 105
persones que van compartir una
estona en bona companyia
El dia 16 de juny, l’Ajuntament va dedicar una jornada a la
gent gran de Llorenç amb la celebració d’un berenar popular als jardins d’Oriol Martorell. Un total de 105 persones
van participar d’aquesta iniciativa, que pretenia que els
avis i àvies poguessin intercanviar experiències i gaudir del
seu temps lliure en bona
companyia.
Un total de 105
Des del consistori es
persones van
va aprofitar per donar a
assistir al berenar
conèixer la voluntat del
popular organitzat
Consell Comarcal de doper l’Ajuntament
nar un nou impuls a les
als jardins d’Oriol
trobades de gent gran. De
Martorell
fet, de l’1 al 7 de setembre
s’obriran les inscripcions
per participar en la que es farà a Santa Oliva el dia 22 de setembre. Així mateix, es va encoratjar els llorencencs i llorencenques a col·laborar en l’organització d’esdeveniments i es
va incidir en el compromís de continuar apostant per les activitats lúdiques i formatives destinades a aquest col·lectiu.
8

iLlorenç JULIOL 2018

La comunitat educativa
va retre un petit
homenatge al docent Paco
Tormo, que deixa el centre
per jubilació

Portes obertes a l’escola Les Cometes per a donar
la benvinguda a l’estiu
El centre va convidar les famílies a visitar-ne les aules i gaudir
d’una mostra de les activitats extraescolars

L’Escola Les Cometes va celebrar el passat dia 16 de juny la
cloenda del curs escolar 2017-2018. El centre va organitzar
una jornada de portes obertes durant la qual les famílies
van poder visitar les aules en les quals han estudiat els seus
fills i filles. Així mateix, es va oferir una mostra de tot allò
que els nens i nenes han après a les activitats extraescolars
que durant tot el curs s’han desenvolupat fora de l’horari
lectiu. L’alumnat de sisè de primària, que l’any vinent can-

via de centre, va oferir a totes les persones assistents una
coreografia de comiat. Va ser un moment molt emotiu que
va finalitzar amb un sopar popular.
Durant la festa de cloenda del curs, el personal directiu i
docent va fer un petit reconeixement al mestre Paco Tormo
Durà, que ha format part de l’equip del centre durant molts
anys i que ara es jubila. Tormo s’acomiadava així de tota la
comunitat educativa per a iniciar una nova etapa.

La Llar d’Infants El Nieró
acomiada el curs escolar
El passat dia 15 de juny, alumnes, famílies i personal docent
de la Llar d’Infants El Nieró van celebrar junts la cloenda
del curs 2017-2018. El centre va organitzar una tarda festiva durant la qual els grans protagonistes van ser els nens i
nenes de l’escola.
En primer lloc, els infants van oferir un seguit d’actuacions davant els familiars que els van anar a veure, amb
danses i cançons diverses que havien preparat prèviament
a l’aula. Posteriorment es va celebrar un berenar popular
del qual van poder gaudir totes les persones assistents.
iLlorenç JULIOL 2018
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Els infants de
Llorenç passen una
«Supernit» a la
biblioteca
Van ser 41 els nens i
nenes que van participar
en aquesta iniciativa
impulsada per TV3

Els espectacles del
Festival EVA estan
destinats a un públic
adult i es desenvolupen
es espais escènics poc
convencionals

Una vintena de
persones participen
en un taller de
mindfulness
La voluntat és oferir
aquesta activitat a partir
del mes d’octubre

10
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La Biblioteca Municipal va participar en el projecte «Supernit a les Biblioteques», impulsat pel programa
Super3 de Televisió de Catalunya en
coordinació amb la Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Un total de 41
infants i les seves famílies van participar en un joc de rol en el qual els
nens i nenes havien d’ajudar la Nenúfar i la Matoll a sortir de la biblioteca
on les havia tancat el senyor Pla. Les i
els assistents es van emportar a casa
un diploma.

El Festival En Veu
Alta es consolida al
municipi
El passat mes de juny, en el marc del
Festival En Veu Alta (EVA), Llorenç va
acollir un espectacle de petit format
de l’actor Toni Gomila, qui va interpretar Acorar, una representació amb
la paraula viva com a principal element que va fer reflexionar a les persones assistents sobre la convivència
i la quotidianitat de la vida.
L’espectacle es va oferir a la sala
principal del celler de l’Agrícola de
Llorenç. Des del consistori es vol
agrair la col·laboració i les facilitats
que va oferir l’Agrícola i Secció de
Crèdit, SCCL, per poder dur a terme
l’activitat.
Llorenç va ser el primer municipi
del Baix Penedès que va acollir el Festival EVA l’any 2017.

El dimarts dia 3 de juliol es va organitzar, a la Casa de Cultura, un taller de
mindfulness. La sessió pretenia oferir coneixements al públic assistent
sobre aquesta tècnica d’autoaprenentatge i de meditació. Hi van participar una vintena de persones. La
intenció del consistori és dinamitzar
l’activitat a partir del mes d’octubre
del 2018, sempre que hi hagi demanda per part de la ciutadania. Aquesta
es realitzaria a l’hostal Gemenelles.

Música, contes i un vermut
popular per a gaudir de la
Festa Major Petita
Els jardins d’Oriol Martorell van
acollir els principals actes d’aquesta
celebració que coincideix amb
Sant Joan
La celebració de la Festa Major Petita de Llorenç va incloure, enguany, dues actuacions a l’aire lliure, una per al públic
en general i una altra destinada als infants. Totes dues van
tenir lloc als jardins d’Oriol Martorell, un espai que va permetre mitigar el sol i la calor del mes de juny.
A la una del migdia, l’STROMBOLI JAZZ BAND, una formació de músics del Camp de Tarragona, va oferir el seu
repertori de jazz amb tocs de dixieland. La vetllada es va
completar amb un vermut popular. A dos quarts de set de
la tarda, l’Eva Asensio va explicar al públic més petit El viatge de l’elefanta Sara. En finalitzar l’espectacle, els nens i les
nenes van poder participar en un taller per a construir unes
alforges per a posar a la bicicleta.

L’Ajuntament incorporarà
un/a educador/a de carrer
per evitar l’incivisme
L’objectiu és redreçar el comportament
d’alguns joves que ocasionen
desperfectes a la via pública
En les darreres setmanes, els veïns i veïnes de Llorenç han
vist com han quedat malmesos contenidors, murs, jocs infantils i altres elements del mobiliari urbà en espais com el
parc dels jardins de la Bohèmia, els jardins d’Oriol Martorell, la Casa de Cultura, el Sindicat o la zona esportiva. Més
enllà de denunciar els fets,
l’Ajuntament demana als
El consistori fa
llorencencs i llorencenques
una crida a la
que si detecten alguna percol·laboració
sona causant un desperciutadana per evitar
fecte ho comuniquin ràpique es continuïn
dament per poder exigir-hi
produint actes
responsabilitats.
vandàlics
Així mateix, a partir del
mes de setembre està previst incorporar un/a educador/a de carrer amb l’objectiu
d’ajudar a trobar una sortida al jovent que actualment no
estigui estudiant ni treballant i que, en alguns casos, és el
responsable dels actes vandàlics.
iLlorenç JULIOL 2018
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Gran èxit del Festival de
Patinatge del Club Patí
Llorenç
L’exhibició va comptar amb la
participació de 45 esportistes i amb
convidats de luxe
El dia 9 de juny es va celebrar el tradicional Festival de Patinatge organitzat pel Club Patí Llorenç, que enguany va
comptar amb la participació de 45 patinadors del club i
amb l’actuació de l’Arnau Albiol, entrenador i campió d’Espanya en la categoria Shows, i la seva companya, Abril. A
la segona part del festival els grups de mitjans i grans van
aprofitar per a mostrar a amistats i familiars els balls que
havien presentat en el Campionat del Consell Esportiu del
Baix Penedès.
Aquest any, es va convidar a la cloenda de la temporada
el Club Patí Reus Deportiu, que s’ha classificat per al cam-

El primer equip del
CF Llorenç queda quart
del seu grup
El jugador Hugo ha estat el màxim
golejador de la competició, amb
34 gols
Aquesta temporada 2017-2018, el primer equip del Club
Futbol Llorenç ha finalitzat la competició com a quart
classificat del seu grup de 3a Catalana. Els llorencencs han
aconseguit un total de 65 punts, amb els quals han superat
tots els equips de la comarca.
Un dels jugadors de l’equip ha aconseguit ser el màxim
golejador de la lliga amb 34 gols en 32 partits disputats.
L’Hugo viu a la Gornal, però porta jugant a Llorenç des de
l’any 2003. Primer va fer-ho a l’Associació Esportiva Ramon
Sicart i la temporada 2013-2014, quan era encara juvenil,
va fitxar pel CF Llorenç. Actualment porta 125 gols marcats.
Els seus companys li van lliurar una samarreta signada per
tots ells quan va fer els 100 gols amb el club.
12
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pionat del món de Show Conjunt que se celebrarà al mes
d’octubre. Els seus patinadors van oferir un ball basat en la
pel·lícula La Bella i la Bèstia que va fer gaudir a tot el públic
assistent. Des de l’organització es vol agrair el suport d’entrenadors, patinadors i junta directiva, que treballen durant
tot l’any per fer créixer els patinadors en valors esportius i
artístics.

El Club Bàsquet Llorenç
acomiada la temporada
esportiva amb bons resultats

L’acte de cloenda va incloure
el lliurament de premis
i medalles entre els i les
participants

El dia 9 de juny, el Club Bàsquet Llorenç va celebrar la cloenda de la temporada 2017-2018 al pavelló de l’Arboç. Durant
la jornada es van jugar diversos partits amb la participació
de jugadors i familiars i es van organitzar un concurs de tirs
lliures i un de triples. La festa havia començat la nit anterior
amb un sopar de germanor als jardins d’Oriol Martorell.
Pel que fa als resultats, l’equip benjamí ha finalitzat la
temporada com a primer del Baix Penedès i quart de Tarragona; les noies del cadet femení han quedat segones del
Consell de l’Anoia, i l’equip infantil masculí es va classificar
en tercera posició del nivell C1 del Campionat Infantil de
Tarragona.

La llorencenca Mireia Benito
es proclama campiona de
Catalunya Sub-23 de ciclisme
L’esportista Mireia Benito ha aconseguit la primera posició
en el Campionat de Catalunya Sub-23 de Ciclisme Femení,
que es va celebrar els dies 9 i 10 de juny a Sant Julià de Vilatorta (Osona). La llorencenca va participar el dissabte en una
ruta de 73 quilòmetres i el diumenge, en una contrarellotge
individual d’11 quilòmetres. L’esforç i la dedicació que la Mireia posa durant tota la temporada van donar els seus fruits,
ja que va aconseguir la victòria en totes dues disciplines i va
quedar també subcampiona en la categoria Fèmines Elit.

Més d’un centenar d’infants
formen part de l’Associació
Esportiva Ramon Sicart

Entre els objectius de
l’AERS hi ha aconseguir la
motivació de jugadores i
jugadors i que aprenguin els
valors de l’esport

Aquesta temporada 2017-2018, l’Associació Esportiva Ramon Sicart ha aconseguit multiplicar per dos el nombre
de jugadors i jugadores: en concret, han estat 105 els infants i joves que han format part del club, a més de 17
entrenadors i 2 coordinadors. La Junta Directiva també ha
incorporat nous col·laboradors.
La valoració de les famílies, plantilla tècnica i directius
ha estat molt positiva. Enguany s’ha comptat amb equips
de diverses categories, des de mainada fins a cadets;
només ha faltat un equip juvenil, que es preveu que es
pugui formar la propera temporada. També s’ha creat el
primer equip femení, amb jugadores benjamines i alevines d’edats compreses entre els 8 i els 11 anys.
iLlorenç JULIOL 2018
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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

1a Assemblea Nacional

PDeCAT
LLORENÇ DEL
PENEDÈS
@pdemocratacat
/pdemocratacat
partitdemocrata.cat/noticies

Els dies 20, 21 i 22 de juliol celebrarem la primera
assemblea nacional i serà per parlar, entre altres
coses, del rumb polític del nostre partit. Tornem
a estar davant d’una nova proposta sorgida del
president Puigdemont, del president Torra i d’en
Jordi Sánchez, diputat de JuntsxCat, que és la Crida Nacional per la República. Des de fa dos anys,
estem intentant retrobar l’espai que ocupava CDC
i s’han fet molts esforços i reformulacions, en els
quals sempre hem estat molt generosos.
Hem de ser curosos i valorar la proposta en la
mesura justa; potser és moment de renunciar,
temporalment, als interessos de partit i enfocar
tota l’energia possible a sumar en un projecte
que no ha deixat de ser nostre. Ara bé, d’alguna

manera, poder significar-nos proporcionalment
dins d’aquest nou projecte de país, ja que tenim
la gent i el múscul que requereix.
De fet, el plantejament de l’assemblea és ampli
i ambiciós per a poder tractar els escenaris possibles i repensar el territori, país i l’Europa que volem. Hem d’aprofitar l’ocasió per a consensuar les
posicions al màxim i no defallir. Com s’ha pogut
comprovar, el camí no és fàcil i hem d’estar atents
a tot el que ens envolta. L’objectiu ha de ser aconseguir la creació d’un nou país, sense perdre el
nord. El moment s’ho mereix i nosaltres no hi podem faltar.
Assemblea local PDeCAT

RESIDUS: porta a porta amb sistema de PxG: eficiència i estalvi

DECIDEIX LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
decideixllorenc.wordpress.com

Fa anys que veiem com a diferents pobles han millorat el seu sistema de recollida de residus adoptant el sistema «porta a porta». S’ha demostrat
que es millora la qualitat del reciclatge (60 % − 85
%) respecte del sistema tradicional amb contenidors (20 % − 50 %). Segons les últimes dades, a
Llorenç cada habitant genera de mitjana 1,55 kg
de residus al dia. Un 32 % del total es recull de
forma selectiva, mentre que un 68 % va a parar
al rebuig.
Des de DL proposem anar un pas més enllà i
combinar el «porta a porta» amb el sistema de
pagament per generació (PxG). En el primer es
lliuren els residus per fraccions al servei municipal de recollida davant la porta de casa, en uns

dies i hores determinats per a cada fracció. El
PxG consisteix que l’usuari paga la taxa d’escombraries en funció de la seva generació real de residus i del servei que obté per a la seva gestió.
Qui menys residus genera, i millor recicla, menys
paga, i així es premia els ciutadans i comerços
que s’esforcen per reduir i recilar. El model més
utilitzat és a través de bosses estandarditzades
que són distribuïdes per l’Ajuntament mateix o
a través de comerços col·laboradors. El servei de
recollida només accepta aquest tipus de bosses i
l’usuari paga la taxa amb la seva compra.
Avancem cap a un model més just i respectuós
amb el medi ambient!
Assemblea Permanent de Decideix Llorenç

Rebuig a la decisió judicial d’alliberar «la Manada»
La lluita contra la violència masclista ha de ser una
prioritat per a tota la societat i partits polítics i, en
primera instància, una obligació dels governs i de
totes les administracions. Per això, des del nostre
grup volem mostrar el nostre rebuig més contundent a la decisió de l’Audiència Provincial de
PARTIT DELS
Navarra sobre el cas de «la Manada», que deixa
SOCIALISTES DE
els condemnats en llibertat provisional amb una
CATALUNYA
finança de 6.000 euros.
Aquesta nova decisió judicial és, com també
/pscllorenc
la polèmica sentència, un menyspreu cap a totes
pscllorencdelpenedes.wordpress.com les dones, atès que suposa una legitimació de la
cultura de la violació, una revictimització de totes
les dones agredides sexualment, a més de projectar un marc d’inseguretat i desemparament per

a totes les noies i dones. La condemna per abús
sexual i no per violació va provocar un profund
rebuig social, amb mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques i jurídiques; per això no s’entén
aquesta nova decisió judicial, per l’impacte d’alarma social que crea i el missatge que des del món
judicial es transmet. Acatem la sentència, com no
pot ser d’altra manera en un estat de dret, però
volem fer palès el nostre enèrgic rebuig a la ideologia patriarcal que la sustenta. El problema no
és tant el marc legal, sinó la manca de voluntat
d’aplicar-ho.

La vegueria del Penedès ja és una realitat

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
ercllorenc.wordpress.com

14

iLlorenç JULIOL 2018

Una setmana després de la formació del Govern
de la Generalitat, el vicepresident, Pere Aragonès,
ha posat en marxa el desplegament de la vegueria del Penedès amb l’aprovació de la creació de la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat,
una mostra del compromís amb el territori i amb
la recuperació de les institucions pròpies després
de la imposició del 155.
El Govern de la Generalitat tira endavant
d’aquesta manera amb un dels compromisos de
la passada legislatura: el desenvolupament de la
vegueria. Al mes de febrer del 2017 es va aprovar en una sessió històrica al Parlament, i després
d’una llarga lluita des del territori, la creació de la
vegueria, però calia activar-ne el desplegament, i

el primer pas necessari era la implementació de
la delegació territorial. Amb l’acció del vicepresident, Pere Aragonès, s’inicia, doncs, la posada en
marxa d’aquesta delegació, que ha de permetre
a les comarques del Penedès potenciar la relació
amb la Generalitat i uns serveis més propers per
a la ciutadania.
Des d’Esquerra Republicana, es valora molt
positivament aquesta notícia, i la diputada penedesenca Rut Ribas remarca que «amb la recuperació del Govern s’acaba el bloqueig, ens posem
en marxa per donar resposta a les necessitats de
la ciutadania i del territori, i la delegació del Govern és un primer pas».

Llorenç es mulla per
l’esclerosi múltiple
L’Ajuntament dona els
diners recollits el dia 8
de juliol amb la venda
d’entrades a la piscina

La piscina municipal de Llorenç va
acollir, el diumenge dia 8 de juliol, la
25a edició del Mulla’t, una campanya
de la Fundació Esclerosi Múltiple per
a lluitar contra aquesta malaltia. Les
persones usuàries van mostrar el seu
esperit més solidari adquirint material
i fent els seus donatius, que van arribar als 510,35 €. Així mateix, l’Ajuntament ha aportat a la Fundació el total
que es va recaptar durant la jornada
amb la venda d’entrades per a accedir
a l’equipament i que assolí la xifra de
714,70 €.

Una Nit de Glossa obre
una nova edició del
Juliol a la Fresca
El dia 6 de juliol es va donar el tret de
sortida a una nova edició del cicle Juliol a la Fresca. La plaça del Lledoner va
acollir una Nit de Glossa durant la qual
un grup format per tres glossadores,
un músic i un «ponicano» van oferir
una exhibició de cançó improvisada.
El dia 13, als jardins d’Oriol Martorell,
va ser l’Orquestra de Flautes de Barcelona la que ens va transportar des del
barroc fins a l’època actual amb una
dotzena de músics entre els quals hi
havia representació llorencenca. El
programa d’aquesta edició inclou la
música dels Reevan Trupin Trio, a ritme
de jazz i blues, i una actuació de caire
familiar amb el Mag Ramon Castells.

Tot a punt per a
gaudir de la Festa
Major d’Estiu
S’han programat un
seguit de propostes
lúdiques, culturals i
esportives destinades a
un públic divers

La Recapta, prevista per al dia 4
d’agost, donarà el tret de sortida a
la Festa Major, que enguany veurà
com algunes propostes es traslladen
a la rambla Marinada. Fins al dia 12
hi haurà activitats per a tota la família, entre les quals no faltaran les més
tradicionals com el pregó, la cercavila, una ballada de sardanes o la diada
castellera. A aquestes s’afegiran la
sindriada, el parc aquàtic, el concert
i ball amb La Principal de la Bisbal i
la Nit Jove.
iLlorenç JULIOL 2018
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Una gent
gran activa

