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Inaugurat el nou ajuntament de Llorenç
del Penedès
L’acte institucional va estar encapçalat pel president
de la Generalitat de Catalunya

i Agenda

NOVEMBRE - DESEMBRE - GENER
2018

Dissabte 10 de
novembre

Diumenge 2 de
desembre

19 h
XERRADA «L’ART EN
LES ETIQUETES DEL
VI»
A càrrec de Dolors
Garcia
En conveni amb
l’Institut d’Estudis
Penedesencs

TEATRE: “EL
PACTO”, D’EUGENIO
GRIFFERO
A càrrec de
la companyia
“Inestable Ceretana
de Teatre”, de
Puigcerdà
La representació
narra la bella i
alhora trista història
de dos amics que
es retroben després
de seixanta anys
de mútua absència.
“El pacto” és una
obra que convida a
la reflexió sobre la
mateixa vida, i ho fa
d’una manera trista
però còmica a la
vegada.
Organitza: El Centre

Divendres 23
de novembre

Diumenge 30
de desembre

VISITA A LES
INSTAL·LACIONS
DE L’AGRÍCOLA I
SECCIÓ DE CRÈDIT I
A LES QUINTANES
Sortida conjunta
amb la Biblioteca
Marta Mata de
Cunit i la Biblioteca
Municipal L’Ateneu
d’Esparreguera

Divendres 16
de novembre

ESPECTACLE
INFANTIL EL
VIATGE DEL VI
A càrrec d’Elisabeth
Ulibarri

ESPECTACLE
“POEMA DE NADAL”
DE JOSEP MARIA DE
SAGARRA
Recitat de caire
intimista i directe
d’en Pere Raich
que troba el seu

contrapunt en les
cançons i nadales
cantades per les
veus en harmonia de
la Montserrat Toran
i la Cèlia Prats amb
l’acompanyament
instrumental de
l’Efrem García
Salinas.
Organitza: El Centre

Dilluns 31 de
desembre

0.59 h
REVETLLA DE CAP
D’ANY
Sala de ball de La
Cumprativa
Celebració del final
de l’any al ritme de
l’Orquestra Conjunt
Alma
Inscripcions a la sala
de ball o als telèfons
660 477 028 o
977 677 661
Organitza: La
Cumprativa

Dissabte 5 de
gener
CAVALCADA DE
REIS 2019

6

Treballs d’adequació per a millorar
els camins forestals

8

Comença un nou curs d’activitats
destinades a la gent gran

11
12

El Centre i La Cumprativa reben
la Creu de Sant Jordi
La Festa Major llueix a Llorenç
tot i la pluja
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La nova casa de tots i totes
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

El passat 15 de setembre es va inaugurar oficialment la nova seu del
nostre ajuntament en un acte solemne en el qual el president de la
Generalitat, Quim Torra, va descobrir la placa que es pot veure a l’entrada de l’edifici. A més, vam comptar també amb la presència del president de la Diputació i la resta d’autoritats, alcaldes i alcaldesses de la nostra
comarca i de la vegueria del Penedès. Va ser un acte auster i càlid, ja que
vàrem comptar amb ex-alcaldes i alcaldesses i ex-regidors i regidores de
totes les legislatures democràtiques anteriors del nostre poble.
La inauguració representa l’acte festiu d’acostar les institucions públiques als veïns i les veïnes i compartir un nou espai que passarà a donar
un nou servei a la comunitat. Actualment, no són molt habituals
La voluntat no és tenir
aquests actes en el context que
està vivint el país, però l’activitat
un edifici «majestuós»,
diària segueix sense reparar en fets
sinó, ans al contrari,
que s’escapen de la quotidianitat.
fer-lo accessible i
Malgrat tot, el nou edifici marcarà
assequible
un «abans i després» de la relació
veïnal amb la corporació, ja que
està adaptat i compta amb la biblioteca Mestra Maria Rafecas a peu de la
rambla Marinada, i això en fa molt més amena la utilització.
Recordem que la nova seu és fruit d’una tasca començada fa dues legislatures, i en aquell moment, més difícil per la crisi econòmica que assotava el món occidental, es va decidir emprendre aquest projecte que va
veure la llum el mes de juliol de l’any passat. Varen haver de passar més
de 45 anys ocupant, inicialment, uns habitatges destinats als mestres de
l’època que residien al poble, uns espais adaptats que no acomplien les
exigències actuals per a donar un correcte servei als llorencencs i les
llorencenques.
Sens dubte, l’esforç que s’ha realitzat durant tots aquests anys per
poder arribar on som avui és molt lloable, legítim i encoratjador, tot i que
hi pugui haver veus discordants sobre aquest tema. La voluntat no és tenir
un edifici «majestuós», sinó, ans al contrari, fer-lo accessible i assequible.
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Substitució de
fanals a la rambla
Marinada
Els treballs es faran en
dues fases i suposaran
una reducció energètica
superior al 50 %

Amb l’objectiu de millorar la lluminositat i d’adaptar els punts de
llum existents als criteris que marca
la nova normativa, l’Ajuntament té
previst substituir una vuitantena de
fanals a la rambla Marinada, tant del
passeig central com dels vials laterals. Les noves làmpades utilitzaran
la tecnologia de LED, que garanteix
un millor rendiment i una reducció
energètica del 50 %. Els treballs es
realitzaran en dues fases i tindran un
cost total de 43.906,68 €.

El nom d’un carrer
recordarà els fets
de l’1 d’octubre
L’equip de govern està valorant la possibilitat de canviar el nom d’un carrer
o avinguda del nostre poble per «1
d’Octubre», per visualitzar d’aquesta
manera la celebració del referèndum
a Llorenç del Penedès en aquella data
tan assenyalada i que els llorencencs i
llorencenques van dur a terme de forma democràtica i pacífica. En aquest
sentit, l’equip de govern treballava
des d’un principi en la idea de posar
aquest nom al nou accés a la plaça de
la Vila, en la qual ja no es troba l’edifici consistorial. És per aquest motiu, i
gràcies a la nova realitat que es generarà en aquest espai en conjunt, que
s’aprofitarà l’avinentesa per a canviar
el nom a l’actual «plaça de la Vila» per
«carrer de l’1 d’Octubre».

Es millora la
gestió del servei
d’abastament
d’aigua potable
S’instal·la un nou sistema
de control del cabal a
comptadors i dipòsits del
nucli i d’El Priorat
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Llorenç vol reconèixer el paper
de la ciutadania durant el
referèndum, mobilitzant-se
d’una manera pacífica i
democràtica

L’Ajuntament té previst instal·lar un
nou sistema de telecontrol que faciliti les dades dels cabals del servei
d’abastament d’aigua i la gestió dels
equips en remot. Els treballs inclouran
la integració dels cabalímetres i un
nou sensor que controlarà els nivells.
Les actuacions es duran a terme als
dipòsits del nucli i de la urbanització
El Priorat de Banyeres, així com en el
comptador del polígon industrial de
L’Empalme. El cost total del projecte
és de 22.178,20 €.

La inauguració va incloure
la descoberta d’una placa
commemorativa i la visita
a les noves dependències
municipals

Inaugurat oficialment el nou
equipament que acull
la Casa de la Vila
L’acte es va celebrar el 15 de setembre i va
comptar amb la presència del president de la
Generalitat de Catalunya

Després d’uns mesos en funcionament, el passat dia 15 de setembre es
va celebrar la inauguració oficial de
l’equipament que acull el nou Ajuntament de Llorenç del Penedès, ubicat
a la rambla Marinada. L’acte va comptar amb prop de 150 persones convidades, entre les quals va haver-hi
diverses personalitats de la societat
política i cultural catalana. El president de la Generalitat de Catalunya,
Molt Hble. Sr. Quim Torra i Pla, va encapçalar els parlaments, seguit del
president de la Diputació de Tarragona, Sr. Josep Poblet i Tous, i l’alcalde
de Llorenç, Sr. Jordi Marlès i Ribas.
Entre les persones assistents hi havia
també diversos alcaldes i alcaldesses,
representants de diferents entitats i
antics membres del consistori.
Prèviament als parlaments a la sala
de plens, es va descobrir una placa
commemorativa i totes les persones
convidades van poder visitar les instal·lacions d’aquest nou equipament.
L’acte va finalitzar amb un refrigeri
per a tothom.
Aprofitant l’avinentesa, representants del Centre i de La Cumprativa
van demanar als presidents de la Generalitat de Catalunya i de la Diputa-

ció de Tarragona que signessin en els
seus respectius llibres d’honor.
L’Ajuntament, per la seva part, va
retre un petit homenatge a totes
aquelles persones que han format
part dels diversos consistoris de Llorenç del Penedès des dels anys setanta i fins al moment actual.

Un equipament al servei de la
ciutadania
Fa aproximadament un any que l’edifici de la rambla Marinada va obrir
les seves portes amb la intenció de
millorar l’accessibilitat i l’atenció que
es donava als veïns i veïnes del municipi. El nou equipament compta amb
prop de 1.500 metres quadrats distri-

Des de l’Ajuntament es va
homenatjar les persones
que han format part dels
diversos consistoris des
dels anys setanta
buïts en una planta baixa i dos pisos.
A peu de carrer es troben els serveis
administratius, els despatxos d’alcaldia i secretaria i la Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas, que va ser
inaugurada al novembre del 2017. A
la primera planta hi ha l’arxiu municipal, els despatxos per a regidors i per
als grups amb representació municipal, el jutjat de pau i la sala de plens.
iLlorenç OCTUBRE 2018
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Més persones usuàries de la
piscina municipal durant la
temporada d’estiu

Aquest estiu s’han venut 180
abonaments que han permès
gaudir de la piscina a un
preu més econòmic

Del 23 de juny al 2 de setembre, la piscina municipal va romandre oberta amb la intenció que la ciutadania hi pogués
gaudir del bany durant l’època de més calor. Aquest 2018,
ha tornat a augmentar el nombre de persones usuàries de
l’equipament, moltes de les quals han utilitzat els abonaments que l’Ajuntament ha posat al seu abast a preus econòmics. En total s’han venut 180 abonaments de diverses modalitats (temporada sencera, mensual i de deu entrades).
El consistori també col·labora amb algunes entitats oferint
a les persones que en siguin membres una reducció en el
preu de l’entrada a la piscina. És el cas de la Fundació Santa
Teresa o el CRAE de Santa Oliva.

Arranjament de camins
forestals per gaudir de
l’entorn
L’Ajuntament ha realitzat uns treballs d’adequació i millora
de quatre camins forestals que es trobaven en mal estat: el
de Llobets, el de Cal Figueras, el de Cal Porroig i el del Mas
Gitano. L’actuació ha afectat, en total, quatre quilòmetres
de via.
Els treballs han consistit en l’anivellament i desbrossament del camí i la millora del drenatge i evacuació de la
pluja. Els trams per on passa l’aigua s’han pavimentat amb
formigó. La previsió és instal·lar-hi també uns rètols informatius amb la col·laboració de l’Associació Excursionista
Montmell.

Augmenta el percentatge
de recollida selectiva al
municipi
Les darreres dades recollides sobre separació de residus
mostren un augment de la recollida selectiva a Llorenç,
que va passar del 40,02 % l’any 2016 al 45,50 % al 2017.
Aquestes xifres es van donar en una xerrada sobre reciclatge celebrada el dia 16 de setembre, la qual es va complementar amb una exposició sobre els efectes que les
males pràctiques provoquen en el nostre entorn.
Des de l’Ajuntament es continua treballant per assolir
l’objectiu del 50 % marcat per la Unió Europea per a l’any
2020. De fet, aquest 2018 Llorenç ha comptat amb la figura dels informadors mediambientals, que han incidit a explicar a la població com s’ha de reciclar de forma correcta.
6
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Agenda
d’activitats
PROGRAMA
BIBLIOTEQUES AMB
D. O.
Dilluns 5 de novembre

Àmplia oferta de serveis i
recursos per a la Biblioteca
Municipal
La Xarxa de Biblioteques de la
Generalitat ofereix avantatges com el
préstec interbibliotecari o la dotació
anual de nova bibliografia
La Biblioteca Municipal Mestra Maria
Rafecas forma part de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. La seva adhesió ha proporcionat molts avantatges a l’equipament,
que cada cop ofereix un servei més
proper i dinàmic del qual poden gaudir les persones usuàries.

Des de l’Ajuntament s’hi
organitzen activitats de
forma periòdica, com
presentacions de llibres,
activitats infantils o
clubs de lectura
A banda de la possibilitat d’obtenir
exemplars d’altres biblioteques, mitjançant el préstec interbibliotecari, el
Servei de Biblioteques de la Generalitat ofereix diverses millores com la
possibilitat d’acollir exposicions commemoratives, participar en el projecte «Píndoles de salut», amb bibliografia especialitzada en aquest àmbit, o

bé oferir xerrades i espectacles infantils i de petit format. A aquests recursos cal afegir la dotació anual de nova
bibliografia, que enguany ha estat
valorada en 2.000 euros.
Des de l’Ajuntament de Llorenç,
també s’hi organitzen activitats de
forma periòdica, com presentacions
de llibres, activitats infantils o els
clubs de lectura.

Biblioteques amb DO
El mes de novembre estarà destinat
al programa «Biblioteques amb DO»,
que celebrarà la seva 6a edició. Es
tracta d’una iniciativa impulsada des
del Servei de Biblioteques de la Generalitat amb la voluntat d’apropar
la cultura del vi a les biblioteques públiques de Catalunya i subratllar així
l’arrelament de cada servei bibliotecari amb el seu propi entorn. En el
marc d’aquesta proposta es donaran
a conèixer els guanyadors del concurs fotogràfic Vinstagram i s’organitzaran activitats diverses com visites
guiades, xerrades, espectacles infantils i clubs de lectura.

20 h
CLUB DE LECTURA: El tast, de
Roald Dahl
Sessió especial per a encetar la
temporada 2018-2019 del Club
de Lectura. El relat està inclòs
en el volum Els millors relats de
Roald Dahl.

Dissabte 10 de novembre

10 h
VISITA a les instal·lacions de
l’Agrícola i Secció de Crèdit,
SCCL, i a l’Espai d’Art Les
Quintanes. En finalitzar la visita,
l’Ajuntament oferirà un tast
dels vins i caves de l’Agrícola.
Inscripcions a la biblioteca fins al
7 de novembre. Places limitades.
Hi col·laboren: Agrícola i Secció
de Crèdit, SCCL, i Espai d’Art
Les Quintanes

Divendres 16 de novembre

19 h
XERRADA «L’art en les etiquetes
del vi», a càrrec de Dolors
Garcia, en conveni amb l’Institut
d’Estudis Penedesencs. En
finalitzar la xerrada, es sortejarà el
volum La vinya i el vi a Catalunya,
de Jordi Llavina.

Divendres 23 de novembre

19 h
ESPECTACLE INFANTIL El viatge
del vi, a càrrec d’Elisabeth
Ulibarri
Follets entremaliats, noies
poderoses, bruixots malignes
i fadetes amb ales ens
acompanyaran en un viatge
màgic a la recerca del millor vi.
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Gran ventall d’activitats
formatives i lúdiques per al
curs 2018-2019
El curs comença amb una àmplia oferta d’activitats destinades especialment a la gent gran, que es pot inscriure en
propostes de caire preventiu, com els tallers de memòria;
de caire formatiu, com els cursos de català i els tallers per
a aprendre el correcte ús del mòbil i l’ordinador; de caire
creatiu, com els tallers de patchwork, i d’altres destinades a
afavorir la mobilitat, com la gimnàstica, el taitxí o els parcs
de salut. Des del consistori es treballa per a oferir importants descomptes a les persones grans i a les pensionistes
empadronades a Llorenç. Aquests es faran efectius a partir
del gener de l’any 2019, un cop s’aprovin les noves ordenances municipals.

Entre les propostes per
a la gent gran hi ha els
tallers de memòria,
els de patchwork, la
gimnàstica o els parcs
de salut

Millores a l’escola Les
Cometes per a garantir el
benestar a les aules
El nou curs escolar s’ha posat en marxa a l’escola Les Cometes amb un nou sistema de calefacció global adaptat
a les necessitats del centre educatiu. La implicació de
l’Ajuntament, l’AMPA i la mateixa Escola ha fet possible
que els Serveis Territorials d’Ensenyament hagin assumit
aquesta actuació, que ha tingut un cost aproximat de
50.000 euros.
Es preveu dur a terme altres treballs de manteniment al
centre educatiu, com la pintura i l’arranjament de les goteres, que es faran per fases amb la voluntat de no afectar
l’activitat lectiva.

Es posa en marxa una nova
edició del projecte Skala
L’Ajuntament de Llorenç i l’Institut Coster de la Torre, de la
Bisbal del Penedès, tornen a col·laborar en el projecte Skala, que permet al seu alumnat complementar els seus estudis obligatoris amb un programa de pràctiques. Aquest
posa especial èmfasi en l’atenció a la diversitat per als nois
i noies de 3r i 4t d’ESO i en l’aplicació de mesures específiques que serveixin al jovent d’orientació i estímul per a
formar-se d’una manera més pràctica.
Dues persones es van incorporar a l’Ajuntament a principis del mes d’octubre en el marc d’aquest projecte amb
pràctiques supervisades per un/a tutor/a del centre educatiu i un/a altre/a del mateix consistori.
8
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El programa inclou
pràctiques supervisades
per un/a tutor/a del
centre educatiu i un/a
altre/a del consistori

Orientació laboral i educativa per a joves que no
estudien ni treballen
El projecte «Start» pretén afavorir la inserció laboral i formativa
de nois i noies de 16 a 24 anys

L’Ajuntament de Llorenç vol posar en marxa un projecte
destinat a joves que actualment no estiguin estudiant ni
treballant. «Start Noves Oportunitats» és una iniciativa que
s’està implementant a diversos municipis de la comarca del
Baix Penedès i que pretén afavorir la inserció de les persones
de 16 a 24 anys en el mercat laboral i en la formació reglada.
D’una banda, el projecte ofereix orientació laboral i educativa. Els i les participants compten amb un/a tutor/a que
els/les ajuda a desenvolupar les seves pròpies capacitats i
el seu projecte vital. Al llarg del curs també es programen
altres activitats com visites a empreses i sessions d’entrenament per a trobar feina.

Així mateix, el programa «Start Noves Oportunitats» incorpora una àmplia oferta formativa a mida dels interessos
de les persones participants, que poden escollir entre fer
cursos certificats en famílies professionals —com activitats
físiques i esportives, hostaleria i turisme, imatge personal,
comerç i màrqueting—, preparar-se per a les proves de
grau mitjà i superior o bé aprendre o millorar idiomes, entre
altres possibilitats.
Les i els joves interessats/des a participar en aquest projecte han d’adreçar-se a la biblioteca (Punt d’Informació
Juvenil), on podran rebre-hi més informació i formalitzar la
inscripció.

Nova contractació a través del
programa de Garantia Juvenil
L’Ajuntament s’ha acollit a la convocatòria de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del programa de Garantia
Juvenil a Catalunya. D’aquesta manera, ha aconseguit la
inclusió temporal d’una persona per a col·laborar en les
tasques de la Biblioteca Municipal. Aquest programa pretén afavorir la inserció laboral del jovent que en forma part,
alhora que es dota de personal qualificat les institucions
públiques sense que això els hi repercuteixi econòmicament. Es preveu que la incorporació al lloc de treball es faci
a finals del mes d’octubre.
iLlorenç OCTUBRE 2018
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Crida a la ciutadania
per a participar
en un projecte de
voluntariat
Actualment nou
persones acompanyen
els usuaris i les usuàries
del Centre Gerontològic

La iniciativa compta amb la
participació dels municipis de
Santa Oliva, Bellvei i Llorenç

L’Ajuntament i el Centre Gerontològic Llorenç col·laboren en un projecte que uneix la necessitat d’atenció
de les persones residents amb la
participació ciutadana. Actualment
són nou les persones que hi estan
inscrites com a voluntàries i dediquen una part del seu temps lliure a
acompanyar les persones usuàries de
la residència de Llorenç, afavorint així
un intercanvi d’experiències. Les persones interessades a formar part del
projecte se’n poden informar en el
propi centre o trucant al 977 677 879.

La Trobada
Comarcal de la Gent
Gran aplega més de
300 persones
El dia 22 de setembre, el municipi veí
de Santa Oliva va acollir la Trobada
Comarcal de la Gent Gran, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal
en la qual participen els municipis de
Santa Oliva, Bellvei i Llorenç. L’objectiu era oferir un espai de convivència
i fomentar la interrelació entre les persones de més edat del Baix Penedès.
Més de 300 persones dels tres municipis van participar en aquesta trobada. Tot i que la majoria eren veïns
i veïnes de Santa Oliva, també va haver-hi representació llorencenca. La
jornada va incloure una visita guiada
pel poble i un dinar de germanor amb
un ball com a cloenda.

La llorencenca Joana
Meca celebra el seu
centenari
Representants
municipals li van fer una
visita per retre-li un petit
homenatge
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El dia 26 de setembre la llorencenca
Joana Meca va celebrar els seus cent
anys de vida. L’efemèride va comptar
amb la visita de representants del
consistori, entre els quals van ser-hi
l’alcalde de Llorenç, Jordi Marlés, i
la regidora de Benestar Social, Maria
Ferrer. Tots dos van voler felicitar-la
en persona i van compartir amb ella
uns moments plens de records de
les diferents etapes viscudes. Durant
l’homenatge se li va lliurar un ram de
flors.

Les dues societats
centenàries de Llorenç
reben la Creu de Sant
Jordi
El Centre i La Cumprativa han estat
reconegudes amb aquest guardó
que atorga la Generalitat
de Catalunya
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a les dues societats centenàries
de Llorenç del Penedès: El Centre i La Cumprativa. Es tracta
d’un reconeixement que distingeix les persones o entitats
pels mèrits que han prestat a Catalunya. Aquest any 2018
el Govern català ha atorgat la Creu de Sant Jordi a 31 personalitats i a 24 entitats, entre les quals hi ha les dues de
Llorenç.
No és habitual que un municipi de 2.300 habitants rebi
dos d’aquests guardons. A més, s’han lliurat a dues entitats
que, tot i ser centenàries, han demostrat estar més vives
que mai, impulsant importants valors a la societat lloren-

cenca com el dinamisme, l’associacionisme, la creativitat i
la perseverança.
En el marc de la Festa Major de Llorenç, el passat dia 11
d’agost, prèviament al concert de l’orquestra La Principal de
la Bisbal, el president d’El Centre, Sr. Josep M. Vinyes, i el president de La Cumprativa, Sr. Joan Casals, acompanyats de
l’alcalde, Jordi Marlés, van presentar al poble els guardons.

Prop de 300 persones
commemoren la diada de
l’Onze de Setembre
El tradicional sopar popular va estar
acompanyat d’havaneres i rom cremat
Llorenç va celebrar els actes de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya el dia 10 de setembre. Prop de
300 persones van participar en un sopar popular que es fa
amb la voluntat que les persones assistents puguin compartir una bona estona
amb familiars, amistats i
El sopar va
persones conegudes.
comptar amb
Els actes van començar
l’acompanyament
a
les
nou del vespre amb
musical del Grup
un
sopar
popular, en el
d’Havaneres
qual
enguany
s’oferia botiMontjuïc
farra amb mongetes, gelat
i coca. Els assistents també
van poder gaudir de rom cremat i de la música del Grup
d’Havaneres Montjuïc. La glossa institucional, a càrrec de
l’alcalde, Jordi Marlés, va posar de manifest la voluntat de
vetllar per aconseguir un bon futur per al país.
Des de l’Ajuntament es vol agrair la feina del grup de
joves que van col·laborar en l‘organització.
iLlorenç OCTUBRE 2018
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FESTA MAJOR 2018

A continuació detallem les despeses i els ingressos
corresponents als diversos actes organitzats al
municipi amb motiu de la celebració de la Festa
Major 2018. En aquesta edició, el cost real ha estat de
53.614,53 €.
CONCEPTE

DESPESES

Samarretes i bosses		
Disseny i programa		
Publicitat		
Cava recapte		
Dietes músics, xocolatada i altres		
Fruites i Verdures Lolo (donació)		
Sonorització pregó i cercavila		
Trofeus tir al plat i futbol		
Assegurança		
Muntatge i desmuntage borrassa		
Vigilància i seguretat		
Ambulàncies i bombers		
Connexió barra Festa Major		
Lloguer i manteniment grup electrogen		
Coberts, plats, gots i tovallons		
Sanitaris		
Material concurs dibuix		
Lloguer carretó		
Lloguer escenaris
Actuació Seguirem		
Orquestra Mitjanit – Banda Neón		
Parc aquàtic		
Mocadors castells		
Música sopar popular		
Gralles cercavila		
Diada castellera		
Colla de Diables El Cabrot del Vendrell		
Colla de Diables Lo Golafre		
Actuació infantil 		
Concert-vermut		
Sardanes La Principal de la Bisbal		
Concert i ball La Principal de la Bisbal		
Equips de so La Principal de la Bisbal		
Sonorització i DJ Nit Jove		
Premis dibuix infantil		

2.578,51 €
3.726,00 €
350,90 €
2.831,78 €
1.698,80 €
0,00 €
948,64 €
366,00 €
646,05 €
2.781,74 €
3.667,75 €
1.084,42 €
181,50 €
1.897,89 €
674,16 €
762,74 €
73,40 €
573,54 €
907,50 €
4.961,00 €
5.808,00 €
1.234,20 €
649,04 €
847,00 €
650,00 €
6.300,00 €
1.500,00 €
1.210,00 €
892,92 €
1.334,00 €
2.040,00 €
4.694,80 €
4.936,80 €
2.450,00 €
62,19 €

Altres		

845,26 €

TOTAL DESPESES

66.166,53 €

CONCEPTE

INGRESSOS

Diputació (e-catàleg)
- Nens del Vendrell		
- Colla de Diables El Cabrot del Vendrell		
- Colla de Diables Lo Golafre		
Recapte		
Barra de Festa Major		

2.300,00 €
1.500,00 €
1.210,00 €
1.822,00 €
1.750,00 €

Anuncis programa Festa Major		

3.970,00 €

TOTAL INGRESSOS

12.552,00 €

*L’import dels actes anul·lats per la pluja estan reclamats a l’assegurança, però
no podem garantir el seu retorn.
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La pluja no acon
de la Festa M
Llorenç va tornar a viure una de les festes majors més participatives dels últims anys. La pluja no va aconseguir deslluir
la celebració, però sí que va obligar a modificar o anul·lar
algunes de les propostes programades. És el cas del Ball
d’Empalmada, amb les orquestres Mitjanit i La Banda Neón,
que no van poder actuar per causa de l’estat de l’escenari i
dels equips de so. El consistori va substituir aquesta activitat
per un concert a càrrec de DJ Arnau. El dia abans es va poder celebrar el sopar popular amb el grup Fenya Rai oferint
la seva música per les taules.
Com en anteriors edicions, la majoria de les activitats va
ser tot un èxit. El concurs de dibuix va comptar amb 66 participants, i no van faltar-hi la recapta, la cercavila i el pregó,
la sindriada, la festa aquàtica, els castells i l’exposició de les
alumnes del taller de patchwork.
Des de l’Ajuntament es vol fer un agraïment a les entitats i
col·lectius locals així com a les persones organitzadores del
sopar popular, que han posat en marxa una iniciativa que
ha estat molt ben acollida per la ciutadania.

nsegueix deslluir la celebració

Major
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Ajuntament de
Llorenç del Penedès

LA VEU DELS PARTITS AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

El PDeCAT reivindica el llegat de l’1-O

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

«Sempre poseu el país al davant de qualsevol
altra cosa. Hi ha poques formacions que ho puguin dir amb tanta claredat. I això és part del
vostre ADN». En aquesta línia, Puigdemont ha
encoratjat els associats del Partit Demòcrata «a seguir fent aquest gran treball i servei al país», especialment de cara a les properes eleccions municipals, «en què la gent ens demana que no siguem
sectaris, que obrim molt els braços per oferir
des dels ajuntaments les propostes que la ciutadania espera». També en aquests termes s’ha
expressat el president del Partit Demòcrata, David
Bonvehí, convençut que el PDeCAT revalidarà la
victòria a les eleccions municipals, per a les quals
«tota la maquinària és a punt i les ganes de fer

feina». Bonvehí ha explicat que «per guanyar
aquestes eleccions molta gent se’ns està acostant, gent que vol sumar i a qui obrim casa nostra perquè l’aposta és anar junts, junts i junts.
Entenem les posicions de cadascú, però creiem
que junts traurem millor resultat». El president
del Partit Demòcrata ha defensat el llegat polític
del partit: «Som aquella gent que arreu del país
va aixecar Catalunya municipi a municipi. Això
té molt pòsit i molta trajectòria. Som els del dret
a decidir i també els de l’1-O. Som la gent alegre,
combativa i determinada a guanyar les eleccions municipals i europees del 2019». A Llorenç
també vàrem votar i vàrem guanyar!!!
Assemblea local PDeCAT

Places «U d’Octubre» arreu menys a Llorenç del Penedès

DECIDEIX LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
decideixllorenc.wordpress.com

El dia 25 de gener del 2018, d’aquí a un mes ja
farà un any, DL vam presentar una moció que
demanava que l’espai que queda entre els jardins
Oriol Martorell i la Casa de Cultura es passés a
anomenar «plaça U d’Octubre». Pretenia ser un
petit homenatge a tots aquells que l’1O van defensar el col·legi electoral de Llorenç, permetent
el dret a vot, i una mostra de suport a la resta de
pobles del país que varen patir la violència policial
i, malgrat tot, van resistir. I també pels que vindran, per les generacions futures, perquè sempre
quedi en la memòria històrica del nostre poble i
del nostre país.
El resultat de les votacions és per tots conegut:
la proposta va ser tombada amb els vots negatius

dels regidors del PDeCAT. Insuficients van ser els
vots favorables de DL i ERC, i fins i tot l’abstenció
del PSC! Van al·legar que no era el moment perquè «ara toca formar govern i recuperar les institucions» i que «això no toca i ara s’ha d’anar pel
que toca», al més pur estil pujolista. Què passa a
Llorenç? Hi ha por o mandra de commemorar el
dret a decidir de l’1-O? O és que qualsevol decisió
que es pren ve condicionada per «a l’oposició ni
aigua», sense cap mania a l’hora de votar?
Cal urgentment un ajuntament més dialogant i
receptiu a noves propostes. Cal evolucionar amb
noves polítiques que posin al centre les persones.
Cal un canvi a l’Ajuntament de Llorenç!
Assemblea Permanent de Decideix Llorenç

Octubre del 201...
Un any després dels fets que van tenir lloc l’octubre del 2017, observem com el conflicte polític
que vivim a Catalunya continua enquistant-se
gràcies a la inoperància i incapacitat política. Gran
part de la dreta espanyola ha d’entendre la realitat
del nostre país. Espanya és un país plural i divers,
PARTIT DELS
i això, lluny de veure’s com una debilitat, és la
SOCIALISTES DE
nostra força, un motiu d’orgull. La mateixa ConsCATALUNYA
titució reconeix aquesta pluralitat. És la mateixa
que parla de nacionalitats i regions històriques, o
/pscllorenc
la que refereix que les diferents llengües del país
pscllorencdelpenedes.wordpress.com constitueixen un patrimoni cultural que haurà de
respectar-se i protegir-se. La desgràcia més gran
de la Constitució és haver caigut en mans de polítics que segueixen ferventment els dogmes dels

seus partits, intentant imposar als altres la seva
esbiaixada interpretació. El Govern de Catalunya
també ha d’entendre que Catalunya som tots i totes, amb les nostres diferències i la nostra forma
de viure la nostra identitat. No es pot pas pretendre anar en contra de les regles de joc, de la llei,
de la Constitució, i contra la majoria de la població. És necessari un gran pacte entre catalans per
sortir del bloqueig, i un gran pacte amb la resta
d’espanyols per modernitzar i consolidar un projecte comú que ens permeti seguir avançant i fer
front als grans reptes que ens ofereix el futur.

Un monstre ve a veure’ns

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
ercllorenc.wordpress.com
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Durant la Transició els governs espanyols partien
de la premissa que el nacionalisme espanyol quan
és supremacista i vol aculturitzar les regions de
l’Estat que no són castellanes és dolent, o potser
només seguien la vella fórmula del conde-duque
de Olivares de «que se note el efecto sin que se
note el cuidado».
La legislació posterior al 23-F va suposar una
frenada de qualsevol vel·leïtat de descentralització política, afavorint-ne una d’administrativa (autonomies) amb un vernís de política que només
servia per a gesticular nacionalment, fomentar la
corrupció regional i no qüestionar l’hegemonia
del nacionalisme espanyol. Des del 2000, la dreta
espanyola ja no té cap voluntat d’amagar el seu

nacionalisme excloent i el PSOE, més amable, va
seguir el mateix camí. El trencament de l’acord
entre Catalunya i l’Estat que van suposar les retallades a l’Estatut del 2006 va ocasionar un nou
escenari a partir del 2010: gran part de la societat
catalana va optar per la independència.
A Espanya mai s’ha menystingut el franquisme i, per tant, el monstre no ha desaparegut.
Aquest nacionalisme-feixisme és el monstre que
vol aniquilar l’altre que considera inferior. Ara,
sense caretes, comença la competició per veure
qui d’entre el PP, C’s o Vox és el més fidel al model
de nacionalisme que Franco va consolidar amb la
seva dictadura. Un monstre ve a veure’ns… i és un
vell conegut!

Joan Josep Vidal i Vidal dona
dues de les seves obres
El vendrellenc Joan Josep Vidal i Vidal ha cedit dues de
les seves obres pictòriques a l’Ajuntament de Llorenç del
Penedès. Des del consistori es vol agrair aquesta donació,
que mostra la vinculació i l’estima del pintor pel nostre
poble. Es tracta de dos quadres de 160 x 120 centímetres
titulats Gerros. Les obres es troben exposades a la sala de
plens del consistori llorencenc.

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

Agraïments a Evelyne Dubourg
per la cessió d’un piano
L’Ajuntament vol agrair a la prestigiosa pianista Evelyne
Dubourg la donació d’un piano Steinway and Sons. L’instrument romandrà a la sala de plens del consistori en espera que en un futur s’hi puguin organitzar concerts.
Evelyn Dubourg i el seu marit, Santiago Gyr, resideixen
estacionalment a la seva finca «Els Xiprers» i sempre han
estat dues persones molt vinculades al nostre poble. En
diverses ocasions han ofert concerts especials destinats
als veïns i veïnes del municipi.

17 DE JULIOL DEL 2018 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació modificació de crèdits 2/2018

PDeCAT, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC

Aprovació definitiva plànol delimitació de les mesures de prevenció dels incendis
forestals al municipi de Llorenç del Penedès

PDeCAT, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC

Aprovació delegació a la Diputació de Tarragona del padró d’habitants

PDeCAT, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC

Aprovació plec de clàusules administratives particulars reguladores del
procediment obert simplificat, amb tramitació ordinària, per a l’adjudicació del
contracte administratiu d’execució de les obres incloses en el projecte «Nou accés a
la plaça de la Vila de Llorenç del Penedès» i l’inici del procés de licitació de les obres

PDeCAT

DL-CUP-PA, PSC-CP,
ERC

Aprovació fiscalització limitada prèvia

PDeCAT, PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC

Aprovació pla econòmic i financer

PDeCAT, PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC

Moció que presenta Decideix Llorenç –Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(DL/CUP/PA) en suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca, que
presenta l’assemblea de professorat del Palau i la plataforma de suport 9 del Palau
de Sant Andreu de la Barca

PDeCAT, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble
Actiu (DL/CUP/PA) per la millora de la gestió dels residus municipals a Llorenç del
Penedès (punt primer)

DL-CUP-PA, ERC

PDeCAT

Punts segon, tercer i quart de la moció

DL-CUP-PA, PSC-CP,
ERC

PDeCAT

Punt cinquè: iniciar una campanya municipal per a afavorir la reducció de
generació de residus, tant a nivell de l’habitatge com als comerços o les indústries

PDeCAT, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

PSC-CP

5 DE SETEMBRE DEL 2018 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació compte general exercici 2017

PDeCAT, PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC

Aprovació proposta de l’Alcaldia de ratificació de l’aprovació definitiva de l’annex
d’afectacions del projecte «Nou accés a la plaça de la Vila», declaració de la
utilitat pública, la relació dels béns i drets que s’expropien, l’inici de l’expedient
expropiatori i la fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien

PDeCAT, PSC-CP, ERC

DL-CUP-PA

ABSTENCIÓ
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2018

