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La gestió econòmica del consistori
obre la porta a noves inversions  

El superàvit de l’any 2017 permetrà millorar els equipaments,
la xarxa d’abastament d’aigua i la via pública
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Divendres 11, 
dissabte 12 i 
diumenge 13 de 
maig
8è VIGRALLA

Mostra de vins 
i caves del Baix 
Penedès i cellers 
convidats
Organitza: La 
Cumprativa

Diumenge 27 de 
maig
TROBADA DE 
GEGANTS
Organitza: La 
Cumprativa

Dissabte 9 de juny
NIT DE FOC I ROCK
Organitza: La 
Cumprativa

Dissabte 5 de 
maig
18 h
FESTA BASTONERA

Cercavila pels 
carrers de Llorenç 
de tots els grups 
del Ball de Bastons 
de Llorenç, tant de 
petits com de grans, 
juntament amb les 
colles de Bastoners 
del Vendrell, de Sant 
Jaume i de Roquetes. 
La festa acabarà 
amb una ballada 
conjunta a la plaça 
del Castell.
Organitza: El Centre

Divendres 15 de 
juny
FESTIVAL EVA (En 
Veu Alta)
Narració i tradició 
oral
Organitza: 
Ajuntament

Dissabte 23 i 
diumenge 24 de 
juny
FESTA MAJOR 
PETITA

Dia 23 de juny: 
correfoc
Dia 24 de juny, 
migdia: actuació de 
Stromboli Jazz Band
Dia 24 de juny, 
tarda: actuació 
d’Eva González 
amb l’espectacle El 
viatge de l’elefanta 
Sara i taller per a 
fer alforges per a 
bicicletes
Organitza: 
Ajuntament

Els diumenges 
d’estiu
CINEMA A LA 
FRESCA
Organitza: El Centre
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Ajuntament de
Llorenç del Penedès

El benefici de vetllar pels recursos 
públics

Una de les primeres obligacions que ens imposem des de l’Ajuntament 
és vetllar amb el màxim rigor possible pels recursos públics. Entenem, 
d’una banda, que amb els diners que són de tots i de totes hem de tenir 
la màxima cura possible, per una qüestió ètica, i, de l’altra, sabem que una 
bona gestió econòmica és essencial per a una acció de govern adequada.

Fruit d’aquesta feina, hem pogut sumar al Pressupost Municipal 
d’aquest 2018 al voltant de 460.000 €, una quantitat de diners important 
per a una població de la nostra mida que prové del romanent, dels recursos 
estalviats durant el passat exercici. De la mateixa manera que quan una fa-
mília fa un esforç durant un any l’any següent disposarà d’uns diners extres, 
al consistori hem vist premiada la gestió dels fons públics duta a terme amb 

la possibilitat d’ampliar el nostre pres-
supost actual.

Són molts els àmbits que s’hi veu-
ran beneficiats i moltes les políti-
ques municipals que s’hi veuran 
afectades. Les partides previstes ens 
permetran aplicar millores a la xarxa 
d’aigües, crear una pista de skate a 
petició del jovent del municipi, im-

plantar el servei de videoactes o millorar la senyalització i les voreres a la 
rambla Marinada, per posar només alguns exemples ben diferents entre si.

Incrementem, així, la inversió sense incrementar el deute gràcies a un 
esforç de la mateixa Administració per reduir les despeses menys ne-
cessàries i en la recerca de finançament extern provinent d’altres admi-
nistracions, com el que ens ofereix la Diputació de Tarragona.

Si hagués de posar, en tot cas, un apunt negatiu seria el malbaratament 
de recursos que provoquen els actes incívics. És important que tots i to-
tes siguem conscients que, quan es tracta de fons públics, els diners que es 
destinen, per exemple, a la reparació de mobiliari urbà són diners que no 
podem adreçar a la millora dels serveis a les persones. Hem fet molt, però 
encara podem fer més. En part, també està en mans de tots i de totes que 
així sigui.

Incrementem, així, 
la inversió sense 
incrementar el deute 
gràcies a un esforç del 
mateix Ajuntament

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès
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El Consell Comarcal del Baix Penedès 
recupera la celebració del Dia de la 
Gent Gran. Es tracta d’una trobada 
que es convocava anualment amb 
la intenció d’agermanar les associa-
cions de gent gran dels municipis 
que hi participaven. Aquest 2018 
Santa Oliva acollirà aquesta diada, 
organitzada de forma conjunta amb 
Bellvei i Llorenç.

Des del consistori es convida les 
persones de més de 65 anys a parti-
cipar-hi, així com a formar part de la 
Junta de l’Associació de la Gent Gran.

Santa Oliva 
acollirà la trobada 

comarcal de la 
gent gran

La iniciativa se celebra 
al juny i s’organitza de 

forma conjunta amb 
Bellvei i Llorenç

Es busquen voluntaris 
per a acompanyar 
els usuaris del Centre 
Gerontològic
L’Ajuntament ha impulsat un nou pro-
grama de voluntariat amb el Centre 
Gerontològic per aconseguir que el 
màxim nombre de persones compar-
teixin les seves estones lliures amb els 
avis i les àvies residents al centre. El 
consistori convida tothom a partici-
par en el projecte, ja que és una opor-
tunitat de fer noves amistats i sobre-
tot d’alegrar l’estada de la gent gran a 
la residència. Les persones que desit-
gin donar un cop de mà i convertir-se 
en voluntaris/àries poden posar-se en 
contacte amb la persona responsa-
ble al telèfon 977 677 879 i parlar-hi 
sobre la manera de col·laborar en les 
diferents iniciatives del centre.

L’Ajuntament ofereix un curs d’infor-
màtica amb la voluntat d’apropar les 
noves tecnologies a la gent gran. Es 
tracta d’una formació gratuïta que 
finalitzarà al mes de juny, tot i que la 
previsió és reprendre-la al mes d’oc-
tubre. El curs es fa els dimarts de 16 
a 17.30 hores. Les primeres classes 
s’han destinat a ensenyar a fer fun-
cionar el telèfon mòbil, i es conti-
nuarà amb l’ús de l’ordinador portàtil 
i amb la introducció a Internet i les 
xarxes socials.

Curs per a fomentar 
l’ús de les noves 

tecnologies entre les 
persones de més de 

65 anys
La formació és gratuïta 

i ensenya a utilitzar 
el telèfon mòbil i 

l’ordinador portàtil

L’Ajuntament ha posat en 
marxa un nou projecte de 
voluntariat per animar les 
persones a compartir el seu 
temps lliure amb la gent gran 
del municipi

Trobada comarcal de la gent gran del Baix Penedès 
celebrada a Llorenç el 5 de maig del 2007
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i que té la voluntat de prioritzar aque-
lles despeses necessàries per a garan-
tir el benestar dels veïns i veïnes del 
municipi.

El bon estat dels comptes munici-
pals també es fa palès amb el percen-
tatge de deute amb què va acabar 
l’any 2017: el 34,9 %, una xifra molt per 

L’Ajuntament de Llorenç ha aprovat 
la liquidació de l’any 2017 amb un 
romanent de tresoreria que supera la 
xifra d’1.600.000 €. Aquest estalvi en 
els comptes públics ve donat princi-
palment per la gestió realitzada per 
l’actual equip de govern, compromès 
amb una gestió acurada i transparent 

L’estalvi en la gestió municipal 
permet fer noves inversions 
El Pressupost del 2018 incorpora un 

romanent de tresoreria per a dur a terme 
alguns projectes de millora al municipi

sota del 60 % d’endeutament que per-
met la Unió Europea; és més: la pre-
visió és que a finals d’any el deute es 
redueixi fins a situar-se en el 30,24 %.

La incorporació d’aquest romanent 
permetrà fer front a alguns projectes 
de millora que no estaven previstos 
inicialment en el Pressupost d’aquest 
2018 i que sumaran un valor total de 
461.113,63 €. La millora dels equipa-
ments municipals, la renovació de 
la xarxa d’abastament d’aigua i uns 
quants treballs de manteniment a la 
via pública són alguns dels projectes 
que està previst dur a terme en els 
propers mesos.

Continua en la pàgina següent

Condicionament de la llar 
d’infants El Nieró

Amb la voluntat de garantir el benestar dels nens i nenes 
que fan ús d’aquest equipament, es preveu instal·lar un 
nou sistema d’aire condicionat a la llar d’infants municipal 
El Nieró que permeti reduir-hi la calor provocada per les 
altes temperatures durant els mesos d’estiu. També està 
previst reparar el mur del centre educatiu, que va caure fa 
unes setmanes per la força del vent.

Neteja dels interceptors que 
recullen les aigües pluvials

Una part del romanent de tresoreria es vol destinar al 
manteniment de la via pública; més concretament, a la ne-
teja dels interceptors que es troben en alguns punts del 
municipi. La voluntat és garantir que aquestes reixes pu-
guin assumir les aigües pluvials i així evitar incidències en 
cas de fortes pluges.
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Ve de la pàgina anterior

Reparació de la graderia a la 
pista de bàsquet de la zona 

esportiva

La graderia actual de la pista de bàsquet té alguns des-
perfectes que es preveu solucionar en breu. Els treballs in-
clouran el muntatge i desmuntatge dels vint-i-dos seients 
amb respatller, la reparació dels malmesos i la substitució 
de la fusteria. La inversió en els equipaments esportius 
inclourà la instal·lació d’una columna d’enllumenat amb 
LED al camp de terra de la zona esportiva per a millorar-ne 
la il·luminació

Construcció d’una pista de skate al 
carrer Josep Cañas

L’Ajuntament ha donat resposta a una demanda dels jo-
ves llorencencs que van recollir signatures per proposar al 
consistori la construcció d’una pista de skate al municipi. 
Finalment, aquest nou espai estarà ubicat al parc dels Jar-
dins de la Bohèmia.

Eliminació de barreres 
arquitectòniques a la rambla 
Marinada

En les darreres setmanes s’han dut a terme uns treballs 
d’eliminació de barreres arquitectòniques a la rambla Ma-
rinada. En concret, s’hi han fet uns baixadors a les voreres 
per a facilitar-hi el pas a les persones amb mobilitat re-
duïda. D’altra banda, l’actual senyalització horitzontal en 
alguns trams de la via és incorrecta. La voluntat del con-
sistori és pintar-la de nou per garantir la seguretat de ve-
hicles i vianants.

Noves marquesines i nova parada 
del bus de línia regular 

A petició dels llorencencs i llorencenques de més edat, 
s’ha aconseguit ubicar una nova parada del bus de línia re-
gular a l’avinguda dels Jocs Olímpics, molt a prop de la re-
sidència de la gent gran. L’Ajuntament hi ha col·locat una 
marquesina que serveix per a senyalitzar aquesta nova 
parada. Així mateix, està previst instal·lar-ne també una a 
la parada del bus escolar de la rambla Marinada, que dona 
servei a l’Institut.
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Millora de serveis 
i equipaments 
a través de 
finançament 
extern
L’Ajuntament té previst dur a terme 
algunes inversions amb el finança-
ment de la Diputació de Tarragona. 
Una de les actuacions previstes serà 
la millora de la gestió de l’aigua amb 
la realització d’analítiques que garan-
teixin la qualitat del servei i la neteja 
i manteniment dels dipòsits munici-
pals. Seran subvencions de l’Adminis-
tració provincial les que permetran 
assumir el cost de la contractació 
d’un socorrista per a la piscina mu-
nicipal, millorar alguns equipaments 
i adquirir mobiliari i material divers 
per a la Casa de Cultura, la zona es-
portiva i la biblioteca.

El finançament extern ajudarà al 
desenvolupament d’activitats cultu-
rals i a fer front a les despeses que 
suposen la recollida i transport dels 
animals domèstics abandonats i el 
control de plagues. El consistori té 
previst sol·licitar una subvenció en 
el marc de la convocatòria del PEXI 
2018 per a finançar la segona fase 
de la substitució d’un tram de la xar-
xa d’aigua del polígon industrial de 
l’Empalme.

Millora de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable

L’Ajuntament té previst dur a terme diversos treballs a la xarxa mu-
nicipal d’abastament d’aigua, entre els quals hi ha la divisió per sec-
tors, amb la voluntat de millorar el control i la gestió de l’aigua que es 
consumeix. Així mateix, es posarà en marxa la primera fase —la més 
urgent— de la substitució d’un tram de la xarxa al polígon de l’Em-
palme amb l’objectiu de millorar el subministrament a les empreses 
ubicades en aquesta zona industrial. També es faran alguns treballs 
de manteniment en el dipòsit d’aigua de boca del carrer de les Terres 
de Romeu.

En les darreres setmanes s’ha dut a terme la substitució d’un tram 
de canonada situat molt a prop del cementiri municipal.

Instal·lació del servei de videoactes 
a la sala de plens

L’Ajuntament ha instal·lat a la sala de plens el servei de videoactes que 
ofereix l’Associació Catalana de Municipis a les administracions locals. 
Es tracta d’un sistema que enregistrarà els plenaris, tindrà signatura 
digital i substituirà l’acta en format paper. Aquest és un pas més en el 
procés d’implantació de l’administració electrònica, atès que agilitza 
la gestió de la informació i el seu tractament i ofereix més transparèn-
cia, ja que possibilita l’accés de la ciutadania a la informació i la docu-
mentació dels ens locals.
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Davant la previsió que augmenti la demanda de perso-
nal qualificat, l’Ajuntament va organitzar, el passat mes de 
març, un curs sobre operacions de magatzem en el qual van 
participar dinou persones. Va ser una formació gratuïta, de 
quaranta hores de durada, en què les persones inscrites van 
ampliar els seus coneixements sobre gestió logística.

També al mes de març es va impartir un curs de vuit hores 
amb què es pretenia formar els comerciants en l’ús de les 
xarxes socials Whatsapp, Twitter i Facebook per tal de po-
der-lo aplicar en els seus negocis.

Accions formatives durant el 
mes de març per a fomentar 
l’ocupació

El Consell Comarcal del Baix Penedès ha incorporat tren-
ta-un informadors ambientals per a dur a terme accions de 
millora de la recollida selectiva. Aquests han estat contrac-
tats a través d’un pla d’ocupació i es preveu que treballin 
durant dotze mesos als diversos municipis de la comarca. 
Llorenç compta amb dos d’aquests informadors ambien-
tals, que estan realitzant enquestes i fent un seguiment 
porta a porta amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania 
sobre la importància de fer una correcta separació dels 
residus i resoldre els possibles dubtes. Així mateix, s’en-
carreguen de revisar l’estat dels contenidors i trametre les 
incidències a l’Ajuntament.

Foment de la recollida 
selectiva amb la contractació 
d’informadors ambientals 

La campanya pretén 
conscienciar la ciutadania 
sobre la importància de fer 
una correcta separació dels 
residus

El passat dia 20 d’abril, la senyora Emilia Morgades va ce-
lebrar els seus 100 anys de vida. Amb motiu d’aquest ani-
versari, l’Ajuntament de Llorenç va organitzar-li un petit 
homenatge en el qual va estar acompanyada per amics 
i familiars.

L’alcalde, Jordi Marlés, la va visitar en el centre geron-
tològic de Llorenç, on resideix des de fa tres anys. L’acte 
va servir per a lliurar-li la Medalla Centenària que atorga 
la Generalitat de Catalunya a totes les persones catalanes 
que compleixen 100 anys.

L’Emilia va néixer a Aiguamúrcia, a la comarca de l’Alt 
Camp, el dia 20 d’abril del 1918.

Medalla centenària per a 
l’Emilia Morgades, resident del 
Centre Gerontològic
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mes de març d’aquest 2018, l’Ajunta-
ment de Llorenç ha hagut de destinar 
més de 8.000 € a la reparació dels 
desperfectes ocasionats per actes 
vandàlics o incívics. El consistori ha 
valorat en 5.000 € la despesa feta en 
material i en 1.000 € més el cost de les 
hores que hi han hagut de dedicar els 
treballadors de la brigada municipal. 
Així mateix, la neteja de les pintades 
als murs i tanques ha tingut un cost 
aproximat de 2.000 €. 

Des del consistori es prenen les me-
sures oportunes per a evitar aquests 
desperfectes i reparar-los, però es 
recorda que mantenir la qualitat de 
l’espai públic és una feina conjunta 
entre l’Administració local i la ciuta-
dania. Per aquest motiu es demana 
a tots els llorencencs i llorencenques 
que tinguin cura de l’entorn i que si 
observen alguna conducta inade-
quada truquin directament al 112 o a 
l’Ajuntament. 

En els darrers mesos, Llorenç ha vis-
cut alguns episodis d’actes incívics 
o vandàlics que han suposat una 
important despesa per al consistori 
i, en conseqüència, per als comptes 
públics. El passat mes de febrer algú 
va entrar a la Casa de Cultura i va in-
tentar obrir la caixa de la recaptació 
de la màquina de cafè ubicada al ves-
tíbul, per a la qual cosa van destrossar 
l’aparell i van fer malbé algunes por-
tes d’accés a l’equipament. Darrera-
ment també han aparegut pintades 

en diversos punts del municipi, i es 
pot veure el mal estat en què es tro-
ben alguns racons on hi ha brutícia 
acumulada, especialment durant el 
cap de setmana, a causa de grups de 
joves incívics que hi van a fer les se-
ves celebracions particulars, com és 
el cas dels jardins d’Oriol Martorell i 
les entrades de la Casa de Cultura o 
del nou ajuntament.

Corresponsabilitat ciutadana
Des del passat mes d’octubre i fins al 

L’Ajuntament demana 
la col·laboració de la 
ciutadania per garantir 
un bon manteniment de 
l’espai públic

Més de 8.000 € destinats a reparar 
els desperfectes ocasionats per 

l’incivisme
En només 6 mesos, ha calgut adquirir nou 

mobiliari urbà i dur a terme treballs de neteja
de pintades a la via pública
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Sant Jordi arriba amb tres 
novetats literàries
La Cumprativa va acollir, el 14 d’abril, la presentació del 
llibre 3 octubre – 155. Reaccions per a una República. Es 
tracta d’un recull de fotografies de les pancartes exhibi-
des durant la manifestació del passat 3 d’octubre del 2017. 
L’obra compta amb imatges del llorencenc Ramon Sicart i 
amb textos d’Agustí Alcoberro.

Coincidint amb Sant Jordi, també s’han donat a conèixer 
els contes de dues escriptores de Llorenç. Es tracta dels tí-
tols Un món de germanes, de Núria Puig, i Les aventures 
del cometa Isaac, de Maria del Carme Lasheras.

Des del passat mes de març, la Biblioteca Municipal ofereix 
un nou servei de préstec que permet als usuaris demanar 
llibres disponibles en altres centres de la Xarxa de Biblio-
teques Públiques de Catalunya. Per a poder accedir-hi cal 
tenir-ne el carnet, que es pot obtenir en el mateix equi-
pament, és gratuït i es pot utilitzar en qualsevol biblio-
teca de la xarxa. Des que es va inaugurar el passat 19 de 
novembre, l’equipament municipal ha anat ampliant el 
nombre de publicacions que té a disposició dels usuaris. 
Recentment s’hi han afegit nous títols gràcies a la donació 
de 2.000 € en material que ha atorgat el Servei de Bibliote-
ques de la Generalitat.

Es posa en marxa un 
nou servei de préstec 
interbibliotecari

El carnet de la 
Biblioteca és gratuït i 
ofereix la possibilitat 

d’emportar-se a 
casa documents en 

préstec

El dia 11 de març es van lliurar els premis del II Concurs de 
Microrelats del Dia Internacional de les Dones. La temàtica 
de les obres presentades havia de ser «La dona, una llum 
en la foscor». En aquesta edició han participat setanta-un 
treballs arribats d’arreu. El primer premi, valorat en 200 €, 
va ser per a Raquel Casas, de Vilanova; M. del Carme Alerm, 
de Cerdanyola, es va emportar el segon premi, de 150 €, i 
Néstor López, de Sabadell, el Premi Jove, valorat en 100 €. 
Tots ells van rebre també un lot de llibres. Aquest mateix 
obsequi es van emportar els cinc accèssits atorgats pel ju-
rat, format per persones amb una gran experiència en el 
món de l’art i les lletres. L’acte va incloure una lectura en 
veu alta a càrrec de Míriam Franch i Roser Mitjans.

Un total de 71 obres es 
presenten al II Concurs de 
Microrelats    

El jurat va estar format per Llorenç Rafecas, Núria Puig, Rosa M. Giralt, Carles Figueras 
i Domènech Miquel
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Emotiu homenatge a l’escriptora lleidatana
Rosa Fabregat 

L’autora és recordada de forma entranyable a Llorenç per haver obert
la primera farmàcia del poble

El passat 25 de març, Llorenç va retre un petit homenatge 
a l’escriptora lleidatana Rosa Fabregat Armengol. La Bi-
blioteca Municipal Mestra Maria Rafecas va acollir aquest 
acte de reconeixement, que va comptar amb la presència 
de l’autora i del seu marit, Josep Maria Prim, també es-
criptor, així com també de l’alcalde, Jordi Marlès, del re-
presentant d’Òmnium Cultural al Baix Penedès, Francesc 
Armengou. També hi va participar la poeta llorencenca 
Nati Soler, qui va fer una acurada introducció sobre la 
trajectòria de Rosa Fabregat abans, durant i després de 
la seva estada al nostre municipi. Fabregat és doctora en 
farmàcia i va ser la persona que va obrir el primer esta-

bliment d’aquestes característiques al poble. La seva far-
màcia és recordada per molts llorencencs i llorencenques 
per l’ambient pròxim i entranyable que la Rosa originava 
al seu voltant.

Com a escriptora i poeta, Fabregat compta amb un im-
pecable currículum que n’ha fet una important figura del 
panorama literari català. Ha escrit més d’una vintena de 
llibres, alguns dels quals han estat reeditats i traduïts a 
diverses llengües. Així mateix, ha col·laborat en molts mit-
jans de comunicació i revistes científiques i culturals i ha 
rebut nombrosos premis i reconeixements; entre ells, la 
Creu de Sant Jordi l’any 2017.

Amb motiu de la commemoració del Dia 
Mundial de la Poesia, la Biblioteca Munici-
pal va organitzar activitats per fomentar la 
lectura. Una d’elles va ser l’edició d’un au-
diovisual en el qual nou persones van llegir 
el poema La Poesia, de l’escriptor valencià 
Marc Granell, en vuit llengües diferents.

La segona activitat va ser un taller infantil anomenat 
«Dibuixo un poema», en el qual van participar disset nens 
i nenes i en què se’ls instava a llegir un poema i a plasmar 
en un paper allò que els suggeria el text.

Un dia destinat a fomentar 
la lectura de poesia

Rosa Fabregat ha escrit 
més d’una vintena 

de llibres de poesia i 
narrativa i ha estat 

reconeguda amb la Creu 
de Sant Jordi
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El Punt d’Informació Juvenil ha 
obert un nou procés participatiu per 
consensuar amb el jovent lloren-
cenc la programació de la Nit Jove, 
que es fa coincidir cada any amb la 
Festa Major. De moment ja s’ha ce-
lebrat una primera sessió, en la qual 
els nois i noies participants han po-
gut opinar sobre l’organització de 
l’esdeveniment.

La voluntat del consistori és anar 
més enllà de la Festa Major i comp-
tar amb la participació del jovent 
per a organitzar altres actes festius, 
culturals i socials al municipi.

El jovent participa 
en l’organització 

de la Nit Jove
La voluntat és 
aconseguir la 

implicació d’aquest 
col·lectiu en les 

activitats que es 
desenvolupen al 

municipi

Les tres formacions 
corals mantenen 
la tradició de les 
caramelles
El passat dia 1 d’abril, coincidint amb 
la celebració del Diumenge de Pas-
qua, les tres formacions corals de 
Llorenç van oferir a la ciutadania la 
tradicional cantada de caramelles. 
Els cantaires de la Coral Infantil Ros-
sinyols, la Coral Harmonia i la Societat 
Coral El Gotim van recórrer els carrers 
del poble fent sentir els seus cants de 
benvinguda a la primavera.

Com ja és habitual, un cop finalit-
zada la cantada de caramelles, l’Ajun-
tament va obsequiar els i les parti-
cipants amb la tradicional mona de 
Pasqua.

En el marc del programa «Liceu al 
territori», una quarantena de perso-
nes van participar el 17 de febrer en 
una sortida al Gran Teatre del Liceu. 
Els i les participants van visitar les 
instal·lacions del teatre i del Cercle 
del Liceu, un dels clubs privats més 
antics, i van gaudir de l’obra Roméo 
et Juliette. Unes setmanes abans, la 
Casa de Cultura va acollir una xerrada 
informativa per donar a les persones 
inscrites algunes nocions sobre la re-
presentació i el gènere operístic.

 

Gaudint de l’òpera 
al Gran Teatre 

del Liceu
Una quarantena de 

persones van participar 
en una sortida per veure 

la representació de 
Roméo et Juliette
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En el marc de la commemoració del Dia Internacional de 
les Dones, el passat 8 de març la Casa de Cultura va acollir 
una xerrada sobre els antics safareigs dels pobles. A través 
de projeccions, testimonis reals i reculls d’històries arriba-
des de tota Catalunya, la periodista Rosa Vendrell va fer un 
al·legat feminista referint-se al món dels safareigs i a totes 
aquelles dones que feien d’aquest espai un punt de troba-
da diari. L’objectiu era retre un petit homenatge al paper 
de la dona en èpoques dures i sense comoditats, quan 
eren les encarregades de mantenir la salut i el benestar de 
tota la família.

La jornada va continuar amb un sopar al restaurant Can 
Kildo en el qual van participar una setantena d’homes i 

Una jornada destinada a 
homenatjar el paper de les 
dones
La periodista Rosa Vendrell va oferir 
una xerrada sobre els safareigs 
públics i la seva funció com a espais 
de trobada 

dones que van compartir una estona agradable. L’acte va 
incloure la lectura del manifest institucional d’aquest any 
2018. Abans de marxar, les persones assistents van rebre 
com a record un llapis de color lila i van poder deixar per 
escrit els seus missatges, desitjos o suggeriments relacio-
nats amb el món de la dona.

L’Associació Esportiva Ramon Sicart (AERS) va organitzar 
el passat mes de març un campus de Setmana Santa que 
va tenir una molt bona acollida i que ha estat ben valorat 
per les famílies. Un total de divuit infants van participar en 
aquesta iniciativa que, sota les ordres de dos entrenadors, 

els va servir per a gaudir 
del futbol alhora que apre-
nien i perfeccionaven la 
tècnica d’aquest esport.

El campus es va desen-
volupar els dies 26, 27 i 28 
de març en horari de 9 a 13 
hores i de 17 a 19.30 hores, 
i va comptar amb la col·la-
boració de l’Ajuntament 

de Llorenç i del Patronat d’Esports. El preu va ser de 50 € 
per als esportistes federats del club i de 70 € per a la resta 
d’inscrits.

Èxit del campus de Setmana 
Santa organitzat per 
l’associació Ramon Sicart
Els participants van aprofitar per a 
gaudir del futbol i perfeccionar la 
tècnica esportiva

El campus de futbol 
va comptar amb 
la col·laboració 
de l’Ajuntament 
de Llorenç i del 
Patronat d’Esports
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PDeCAT
LLORENÇ DEL 
PENEDÈS 

    @pdemocratacat
    /pdemocratacat
partitdemocrata.cat/noticies

LA VEU DELS PARTITS AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈSAjuntament de
Llorenç del Penedès

DECIDEIX LLORENÇ

    @DecideixLlorenc
    /decideixllorenc 
decideixllorenc.wordpress.com

PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA

    /pscllorenc
pscllorencdelpenedes.wordpress.com

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA

    /ercllorenc
ercllorenc.wordpress.com

Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

El dia 21 de març es va celebrar a tot el món el Dia 
contra el Racisme i la Xenofòbia.

ERC manifestem el nostre compromís per tal 
de viure en un país per a tothom, en una socie-
tat que vetlli per la igualtat d’oportunitats per a 
tots els ciutadans de Catalunya, sense cap mena 
de distinció per origen, raça, religió, sexe o orien-
tació sexual. Volem una nova República Catalana, 
moderna, acollidora, on els tres valors republi-
cans siguin presents i predominants: llibertat, 
igualtat i fraternitat.

Vivim en un món totalment globalitzat, on els 
moviments migratoris voluntaris o els provocats 
per guerres, o  a conseqüència de les desigualtats 
socials i econòmiques, han variat la configuració 

habitual de les nostres viles. Aquesta realitat ens 
ha comportat l’arribada de noves cultures, mane-
res de viure, gastronomia.

Catalunya i la Mediterrània han sigut sempre 
un territori de mestissatge, d’intercanvi de co-
neixements i productes, terra d’acollida.

Qualsevol persona que viu a Catalunya té els 
mateixos drets i deures, tots tenim dret a conviu-
re amb igualtat d’oportunitats, amb respecte a les 
seves creences i els seus costums.

Entenem Catalunya com un país integrador 
i acollidor, que estima les seves tradicions i cos-
tums però que respecta també la gent i cultures 
foranes; entre tots farem un país més fort i més 
just, una Catalunya per a tothom.

Catalunya, terra d’acollida

El 16 d’abril ha fet mig any que Jordi Cuixart i Jor-
di Sánchez van ser empresonats a Soto del Real. 
El passat diumenge, dia 15, a Barcelona es va fer 
una gran manifestació per a demanar el seu alli-
berament i el dels altres set presos polítics: Oriol 
Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull, Carme Forca-
dell, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa.

La mobilització, la convocà l’Espai Democràcia 
i Convivència, una plataforma transversal que 
respon a la crida de bastir un front democràtic 
ampli, més enllà de l’opció independentista, que 
reivindiqui l’alliberament dels presos polítics i el 
retorn dels exiliats. Les entitats i sindicats que el 
subscriuen demanen de cercar «les formes i es-
pais per al diàleg i la negociació política» a totes 

les institucions catalanes, de l’Estat espanyol i de 
tot Europa. La portaveu del Partit Demòcrata, Ma-
ria Senserrich, ha posat en valor la manifestació 
celebrada ahir amb el lema «Us volem a casa»: «Va 
ser una manifestació transversal que demostra, 
un cop més, que som un moviment pacífic, i que 
contrasta amb el relat inventat del jutge, que diu 
que hi ha violència a Catalunya i que els indepen-
dentistes som violents». I ha afegit: «La manifesta-
ció és un clar exemple d’un moviment pacífic que 
representa les idees que defensen tots els demò-
crates que volen que hi hagi democràcia i que es 
mantinguin els drets dels polítics empresonats i 
exiliats». 
Assemblea local PDeCAT

Manifestació 15 d’abril pels presos polítics

L’Estat espanyol ha engegat un procés de crimi-
nalització del moviment independentista amb la 
creació i socialització d’un relat que pretén jus-
tificar la repressió sense límits, al més pur estil 
franquista, quan se celebraven judicis sumarís-
sims amb les sentències redactades abans de 
començar.

Fa uns dies es va fer públic que la Fiscalia de 
l’Audiència Nacional obria diligències contra els 
Comitès en Defensa de la República, atribuint-los 
possibles delictes de rebel·lió (delicte castigat 
amb penes de fins a 30 anys de presó). Els CDR 
no són una organització, no són cèl·lules violen-
tes i no tenen cap altre objectiu que treballar en 
favor de la República Catalana, una república on 

tothom tindrà lloc, vingui d’on vingui, pensi com 
pensi i parli la llengua que parli.

Tanmateix, no ens sorprèn: el feixisme no to-
lera la pluralitat, la solidaritat i l’autoorganització 
de base popular; però, per la part que ens toca, 
des d’aquesta humil posició, volem recordar que 
l’existència de presos polítics no ens espanta, sinó 
que ens reafirma en la nostra decisió; que la re-
pressió contra el moviment independentista no 
ens fa dubtar, sinó que ens empeny a crear xar-
xes de solidaritat, i que davant de la política del 
passat, un projecte de futur. 

Des de Decideix Llorenç manifestem tot el nos-
tre suport als Comitès de Defensa de la República 
arran de la ràtzia repressiva de l’Estat.

Jo també soc CDR

Els socialistes sempre hem defensat que Cata-
lunya és un país gran pel seu civisme, la seva 
cultura oberta i plural i la seva capacitat de con-
vivència. Creiem que en dies tan difícils com els 
actuals hem d’actuar amb sentit de país, inten-
tant servir la totalitat dels catalans i no dividint 
Catalunya en dos «blocs» irreconciliables que es 
giren l’esquena mútuament.

El nostre primer objectiu ha de ser superar 
l’actual divisió i reconstruir el consens democràtic 
entre catalans. Com?: des del reconeixement de 
la realitat plural del nostre poble, des del respecte 
a la veu de tots i des de la necessària reconciliació 
entre catalans, pas previ necessari per a bastir un 
projecte de futur.

Amb quins instruments?: amb el diàleg, la 
negociació i el pacte, defensant tots els models 
i conviccions polítiques, des de l’imprescindible 
respecte a les normes democràtiques, a la volun-
tat popular i l’estat de dret.

I si això ens ocasiona a molts socialistes haver 
de ser víctimes d’insults, pintades i desqualifica-
cions ho farem amb la consciència tranquil·la. 
Nosaltres no hem defensat mai cap violència, no 
hem denunciat ningú, hem respectat sempre els 
135 diputats del Parlament —a tots— i no hem 
repartit mai carnets de «bons» i «mals» catalans. 
Sabeu per què? Perquè aquell que insulta o deni-
gra un català per no pensar com ell, en realitat, 
està insultant Catalunya.

Carta oberta als que critiquen el PSC
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25 DE GENER DEL 2018 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

ERC

PSC-CP

PDeCAT, PSC-CP, ERC

PDeCAT, PSC-CP, ERC

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

PDeCAT, PSC-CP, ERC

PDeCAT, PSC-CP, ERC

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

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

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

PDeCAT, PSC-CP, ERC

DL-CUP-PA, PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, PSC-CP, 
ERC

DL-CUP-PA

PDeCAT

PDeCAT

PDeCAT

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

PDeCAT, PSC-CP

PDeCAT, PSC-CP

PDeCAT, PSC-CP

PDeCAT, PSC-CP

PDeCAT, PSC-CP

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

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

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

PDeCAT, PSC-CP, ERC

PDeCAT, PSC-CP, ERC

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

PDeCAT (5), PSC-CP

PDeCAT (5), 
DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

PDeCAT (1)

PDeCAT (1)

DL-CUP-PA, ERC

PSC-CP

3 D’ABRIL DEL 2018 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

Aprovació definitiva de la desafectació del solar del camí de la Plana, cantonada 
Pompeu Fabra, i la declaració de sobrant de la via pública

Aprovació definitiva dels Plecs de prescripcions administratives i tècniques 
particulars de la contractació del servei de neteja d’edificis, locals i instal·lacions de 
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, i inici del procés de licitació

Aprovació Pla desplegament de la xarxa de la fibra òptica

Aprovació Conveni interadministratiu amb el CCBP en matèria de joventut

Aprovació Conveni interadministratiu amb el CCBP en matèria de serveis socials i 
annexos per a l’exercici 2018

Aprovació Conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa «Pla 
d’acció per a la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix 
Penedès» en el marc de la convocatòria programa de suport i acompanyament a la 
planificació estratègica 2017 que promou el servei d’ocupació de Catalunya

Aprovació Conveni de col·laboració interadministratiu amb el CCBP per a 
l’execució del programa Treball i Formació, convocatòria 2017

Aprovació model carnet Biblioteca

Aprovació bonificació IBI família nombrosa exercici 2018

Moció presentada per DL-CUP-PA per a la realització d’un cens d’habitatges buits 
de Llorenç. No s’aprova.

Moció presentada per DL-CUP-PA per a la denominació de «plaça 1 d’Octubre» de la 
plaça situada entre els jardins Oriol Martorell i l’antiga Casa de Cultura. No s’aprova.

Moció presentada per DL-CUP-PA per a instar la Generalitat de Catalunya a fer 
front a la situació d’emergència social. No s’aprova.

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 29.01.2018 de l’aprovació 
de la sol·licitud de subvenció PAM 2018

Aprovació distribució del superàvit 2017 

Aprovació incorporació dels romanents

Aprovació modificacions de crèdits 1/2018 

Aprovació conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, els 
ajuntaments de la comarca i Autocars POCH SAU per a millorar els serveis de 
transport de viatgers per carretera de la comarca del Baix Penedès

Aprovació modificació plantilla i catàleg 2018

Aprovació designació festes locals 2019

Aprovació acceptació donació i cessió de drets de quadres del Sr. Vidal

Aprovació definitiva de l’annex d’afectacions del projecte d’accés a la plaça de la 
Vila; declarar la utilitat pública i la relació detallada de béns i drets que s’expropien, 
i l’inici de l’expedient de fixació del preu just

Punt d’urgència: aprovació document de mesures d’acompanyament del plànol 
de delimitació de les mesures de prevenció d’incendis forestals del municipi de 
Llorenç del Penedès

Moció presentada pel PSC per a exigir a la Generalitat de Catalunya l’abonament 
del deute pendent de les escoles bressol

Moció presentada pel PSC en defensa del model d’escola catalana com a eina de 
cohesió social 

Moció conjunta d’urgència presentada pels grups d’ERC, PDeCAT i DL-CUP-PA per 
l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva 
antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol



Tres Tombs

Aquest 2018, la festa dels Tres Tombs ha 
comptat amb trenta-dos carruatges i 
vint-i-dues muntures vingudes d’arreu 
de Catalunya. Durant la celebració, 
l’Associació Els Tres Tombs va vendre els 
seus tradicionals «rotllos» i les persones 
participants es van endur a casa un 
petit record amb la imatge dels Tres 
Tombs.


