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Les obres per a millorar l’accés a la plaça
de la Vila s’iniciaran aquest 2018  

El projecte preveu la construcció d’una rotonda i un espai central
amb arbrat i mobiliari urbà 
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Un final de legislatura marcat pel 
compromís amb la ciutadania

Encetem un nou any amb molta il·lusió, després d’haver gaudit d’unes festes 
nadalenques entranyables i de compartir amb la família i els amics aquests 
dies un xic especials dins el nostre calendari quasi impertèrrit. En clau 
d’eleccions, l’any 2017 serà recordat per la proclamació de la República 
Catalana davant d’un estat que ha demostrat la seva nul·la capacitat 
d’escoltar i de negociar democràticament les solucions proposades i que, 
sense cap mena de mirament, no ha dubtat a aplicar la violència davant gent 
pacífica que estava votant la voluntat sorgida d’unes eleccions legítimes.

Enmig del patiment, de l’esperança, del defalliment, dels ànims i, sobre-
tot, de la perseverança en les conviccions i creences, l’esdevenir municipal 
porta que hi tornem a parar atenció: pressupostos, inversions, despeses, 

contractacions i un llarg llistat de 
tecnicismes prenen de nou el prota-
gonisme. Encarem la recta final de 
la legislatura amb el mateix com-
promís que la vam encetar i amb 
la posada en marxa d’una de les 
inversions marcades com a priori-
tàries en el nostre programa elec-
toral: el nou accés a la plaça de la 
Vila. Paral·lelament, es duran a terme 

altres actuacions prou importants, com l’adequació de dos nous habitatges 
d’emergència social, la nova regulació dels semàfors a la carretera del Ven-
drell, la construcció d’una zona de skate i altres millores en la xarxa munici-
pal d’aigua i d’enllumenat públic.

Un altre punt important és l’entrada en vigor de la nova Llei de contracta-
ció del sector públic, a partir del 9 de març. Aquesta normativa preveu can-
vis en la manera de relacionar-se amb l’Administració, fomenta una despesa 
més responsable i cerca un valor afegit amb la introducció de clàusules so-
cials i mediambientals. L’exigència és cada vegada més elevada i la volun-
tat de l’equip de govern és la de donar suport a entitats i associacions 
culturals i esportives en tot allò necessari des d’un àmbit jurídic i legal. 
En aquest sentit, el passat mes de desembre es va oferir una formació per 
a ajudar-les a adaptar-se a la normativa vigent en matèria de subvencions.

El nou accés a la plaça 
de la Vila era una de les 
inversions marcades 
com a prioritàries en 
el nostre programa 
electoral

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès
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Un Pressupost marcat per la millora 
de la mobilitat i la via pública

Garantir la qualitat dels serveis i equipaments 
que s’ofereixen a la ciutadania és una altra

de les prioritats d’aquest 2018

L’Ajuntament de Llorenç ha aprovat 
el Pressupost municipal per a l’any 
2018, que ascendeix a 2.976.217 €. 
Es tracta d’una xifra molt superior 
a la de l’exercici anterior, per causa, 
principalment, d’una subvenció de 
la Diputació de Tarragona que ha de 
permetre desenvolupar les obres de 
l’accés a la plaça de la Vila. Aquest 
finançament supramunicipal farà 
possible realitzar un dels principals 
projectes de la legislatura sense ne-
cessitat de demanar un préstec a cap 
entitat financera. De fet, en els dar-
rers mesos Llorenç ha reduït el seu 
deute viu, que a 31 de desembre del 
2017 era d’un 31,87 %, molt per sota 
del 110 % que permet la Llei regula-
dora de les hisendes locals.

Despeses de personal
Pel que fa a les despeses corrents, 
una de les partides que més puja 
és la destinada al personal. Es trac-
ta, però, d’un aspecte administratiu, 
atès que s’incorporen dos tècnics 
(l’arquitecte i l’enginyer municipal) a 
l’escala d’administració especial, així 
com la figura del vigilant, algutzir i 
cap de brigada, que passa a formar 
part de l’escala de serveis especials. 

Millores a la via pública
Més enllà del projecte d’accés a la 
plaça de la Vila, l’actual equip de go-
vern té previst dur a terme al llarg 

d’aquest 2018 altres actuacions que 
han de suposar una millora de la mo-
bilitat a la via pública. La regulació 
dels semàfors de la carretera del Ven-
drell, l’acabament de les voreres en 
sòl urbà i la implantació d’una nova 
senyalització horitzontal a la ram-
bla Marinada en són només alguns 
exemples.

Un altre dels objectius és millorar 
els serveis i equipaments que s’ofe-
reixen a la ciutadania. De fet, es faran 
un seguit de treballs de manteni-
ment a la xarxa d’aigua municipal i 
a l’enllumenat públic. Així mateix, es 
construirà un skate park als jardins 
de la Bohèmia.

L’Ajuntament també vol fer un es-
tudi per a regular el tancament de 
solars no construïts, i està previst re-
formar l’edifici de l’antic ajuntament 
amb la intenció de convertir-ne la 
segona planta en dos habitatges 
d’emergència social.

Entre les actuacions 
previstes hi ha la 
regulació dels semàfors 
de la carretera del 
Vendrell i una nova 
senyalització horitzontal 
a la rambla Marinada

Ingressos

Impostos directes
1.048.000 €

Impostos indirectes
40.000 €

Taxes i altres ingressos
794.600 €

Transferències corrents
710.625 €

Ingressos patrimonials
8.900 €

Alienació inversions reals
40.000 €

Transferència de capital
334.092 €

Passius financers
- €

Total: 2.976.217 € 

Personal
916.700 €

Béns corrents
1.379.200 €

Financeres
12.700 €

Transferències corrents
116.100 €

Inversions reals
432.700 €

Passius financers
110.000 €

Total: 2.967.400 €  

Despeses
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xa dels principals  subministraments, 
com l’aigua, l’electricitat, l’enllumenat 
públic, la telefonia, el clavegueram 
i la xarxa de recollida d’aigües plu-
vials. Així mateix, s’hi faran treballs 
de reparació de la calçada i de les 
voreres malmeses, s’hi millorarà la 
senyalització horitzontal i vertical, s’hi 
implantaran nous passos de vianants 
i s’hi instal·larà un sistema de reg per 
al nou arbrat. També es preveu reser-
var-hi un espai per als contenidors de 
residus, per a l’aparcament de càrre-
ga i descàrrega comercial i per al ser-
vei de Correus. Finalment, s’aprofitarà 
per a col·locar unes pilones a la vore-
ra est de la carretera del Vendrell.

L’execució de les obres es farà per 
fases, atesa la complexitat del pro-
jecte i amb la intenció de minimitzar 
les afectacions al trànsit així com als 
veïns i veïnes de la zona.

La inversió tindrà un cost aproximat 
de 432.700 euros, que seran finançats 
per la Diputació de Tarragona a través 
de la subvenció del PAM 2017-2020.

Aquest 2018, l’Ajuntament té previst 
millorar l’accés a la plaça de la Vila des 
de la carretera del Vendrell (TP-2125). 
El projecte pretén ordenar el trànsit i 
augmentar-ne la seguretat en aques-
ta intersecció, que es troba limitada 
pels edificis, el torrent, el pont i la 
mateixa carretera i per la qual circu-
len diàriament un gran nombre de 
vehicles.

Les obres inclouran la construcció 
d’una rotonda que ha de contribuir a 
regular la circulació a banda i banda 
d’aquesta sense interferir en el trànsit 

de la carretera. Així mateix, el projec-
te inclou un espai central fins al carrer 
Pompeu Fabra amb arbrat, mobiliari 
urbà, aparcament i una marquesina 
per als usuaris del transport públic.

El Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM) preveu l’ocupació 
d’una part del pati de l’antic Nieró i 
de la serradora per poder desenvolu-
par el projecte.

Millora dels serveis
El consistori té previst aprofitar 
aquesta actuació per a renovar la xar-

S’aprofitaran les obres 
per a renovar la xarxa 
de serveis bàsics i 
realitzar treballs de 
reparació de voreres i 
calçada

La principal inversió del 2018:
el nou accés a la plaça de la Vila
Els treballs inclouran la construcció d’una 

rotonda que pretén ordenar el trànsit
i millorar-ne la seguretat

El projecte inclou un espai 
central des de la carretera 
al carrer Pompeu Fabra que 
comptarà amb aparcament, 
arbrat i mobiliari urbà
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L’Ajuntament de Llorenç ha decidit congelar els impostos 
municipals per a l’any 2018 amb la voluntat de no aug-
mentar la pressió fiscal a la ciutadania. El consistori man-
té les bonificacions existents en les ordenances fiscals i 
només ha modificat alguns preus públics corresponents a 
activitats culturals, formatives, de lleure o esportives.

Pel que fa al calendari fiscal, ja s’han publicat els terminis 
voluntaris per a dur a terme els pagaments, que es poden 
consultar en el quadre adjunt. 

Als veïns i veïnes que tinguin domiciliats els rebuts se’ls 
passarà el cobrament 15 dies abans de finalitzar el termini 
de pagament voluntari.

Congelació dels impostos 
municipals per a l’exercici 
2018

Assessorament a les entitats 
per a adaptar-ne la gestió a la 
normativa
Amb la voluntat de donar suport a les entitats i associa-
cions del municipi en l’àmbit jurídic i fiscal, des de l’Ajun-
tament s’ha posat al seu abast una formació específica per 
a assessorar-les en aspectes com la gestió laboral i del vo-
luntariat o el procés de regularització comptable i fiscal. 
Les sessions van ser impartides per un gestor professional 
que va explicar als assistents la darrera modificació de la 
llei sobre les obligacions fiscals de les associacions i enti-
tats sense ànim de lucre (ESAL), que és d’obligat compli-
ment des d’aquest mes de gener.

El passat 21 de desembre es van celebrar les eleccions per 
a escollir els membres del Parlament de Catalunya. La jor-
nada es va viure sense incidents i va comptar amb una alta 
participació de la ciutadania, que va arribar al 84,17 % de 
la població amb dret a vot. Pel que fa als resultats, Junts 
per Catalunya va ser la formació més votada, amb 488 vots 
(33,27 %), seguida d’Esquerra Republicana, que en va ob-
tenir 395 (26,93 %), i de Ciutadans, que va ser la tercera 
força amb 246 vots (16,77 %). Per darrere van quedar el 
PSC amb 116 vots (7,91 %), la CUP amb 92 (6,27 %), Cata-
lunya en Comú – En Comú Podem amb 76 vots (5,18 %) i el 
Partit Popular amb 34 vots (2,32 %).

Majoria independentista a 
Llorenç en les eleccions del 
21D

Data d’abonament

Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica

31/03-31/05

Impost sobre béns 
immobles urbans

Impost sobre béns immobles 
rústics 27/04-29/06

Subministrament 
d’aigua

Taxes (escombraries, nínxols, 
clavegueram i guals) 

Impost d’Activitats
Econòmiques

29/06-31/08

27/07-28/09

1a fracció

2a fracció

27/04-29/06

27/07-28/09

1r trim./18

2n trim./18

3r trim./18

Principis de febrer

Principis de maig

Principis d’agost

Principis de novembre

PARTICIPACIÓ
84,17 %

7,91 %16,77 %26,93 % 5,18 %33,27 % 2,32 %6,27 %

Altres: 1,35 %

Impost

4t trim./17
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Els llorencencs i les llorencenques 
podran gaudir del servei de fibra 

òptica
En breu s’iniciaran les obres de 

desplegament de la xarxa que ha de 
donar cobertura a tot el municipi

Nova edició 
del concurs de 
microrelats per a 
commemorar el 
Dia de les Dones
Amb motiu de la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones, l’Ajun-
tament de Llorenç té previst organit-
zar diversos actes per a reivindicar 
els drets de les dones i sensibilitzar la 
ciutadania sobre les desigualtats de 
gènere existents encara en la nostra 
societat. Una d’aquestes propostes 
és una nova edició del concurs de 
microrelats. Els treballs presentats no 
podran superar les 12 línies de text en 
lletra Arial i cos (mida) 12 o similar. El 
tema d’aquesta edició és Dones: un 
esclat en la foscor. Les persones inte-
ressades a participar-hi tenen temps 
per a fer-ho fins al proper 22 de febrer.

Coincidint amb la celebració del 8 
de març, també es farà un sopar de 
germanor i una xerrada, que anirà a 
càrrec de la periodista Rosa Vendrell, 
en la qual es parlarà dels safareigs pú-
blics i de la seva funció com a espais 
de vivències, suport i companyonia 
per a les dones. Es preveu dur a ter-
me altres actes commemoratius dels 
quals s’anirà informant en les circulars 
mensuals.

L’Ajuntament ha aprovat el desple-
gament de la fibra òptica al muni-
cipi amb la voluntat de facilitar a 
les llorencenques i als llorencencs 
una connexió a Internet d’alta ve-
locitat i, alhora, millorar la compe-
titivitat de les empreses ubicades 

al terme municipal. En les prope-
res setmanes està previst que s’ini-
ciïn els treballs de desplegament 
de la xarxa al nucli urbà.

En la sessió 
informativa, 
l’operadora Adamo va 
explicar els serveis que 
oferirà a Llorenç i com 
se’n podrà formalitzar 
la contractació

A més de connexió a 
Internet d’alta velocitat, 

s’oferiran altres solucions 
com el servei de telefonia 

fixa i mòbil

Sessions informatives
Amb la voluntat d’explicar a la ciu-
tadania com es farà el desplega-
ment de la fibra òptica a Llorenç, 
el passat 9 de gener es va oferir 
a l’ajuntament una sessió que va 
comptar amb la col·laboració de 
l’empresa Adamo Telecom Iberia. 
L’operadora hi va donar a conèixer 
els serveis que ofereix, entre els 
quals hi ha una connexió a Internet 
de fins a 1.000 Mb de descàrrega i 
300 Mb de pujada, així com altres 
solucions com la telefonia fixa i 
mòbil. Així mateix, l’empresa va ex-
plicar la seva proposta de comer-
cialització i va resoldre els dubtes 
dels assistents referents al servei.

Actualment, Adamo Telecom 
Iberia treballa també amb els ajun-
taments de la Bisbal del Penedès, 
Banyeres del Penedès i Sant Jaume 
dels Domenys. 
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L’Ajuntament de Llorenç i l’Institut Coster de la Torre, de la 
Bisbal del Penedès, han posat en marxa un projecte con-
junt que permet a alguns dels seus alumnes acollir-se a 
un programa de pràctiques per a complementar els seus 
estudis obligatoris. Actualment hi ha un jove de Llorenç 
que ja s’està beneficiant d’aquest projecte. Les pràctiques 
es realitzen els dimecres i divendres i compten amb la 
supervisió d’un tutor del centre educatiu i un altre del 
consistori.

Des de l’Ajuntament es valora de forma molt positiva 
aquesta iniciativa i s’espera, en els propers mesos, poder 
ampliar el nombre d’alumnes participants.

El projecte Skala ofereix 
pràctiques a l’alumnat de 
l’Institut Coster de la Torre

Campanya de prevenció per a 
lluitar contra les malalties de 
transmissió sexual
Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la 
Sida, des del Punt d’Informació Juvenil de Llorenç es va 
posar en marxa una campanya de prevenció. La iniciati-
va va consistir en la distribució de material informatiu en 
aquells espais d’oci locals que habitualment són freqüen-
tats pel jovent del poble. Així mateix, el PIJ va comptar 
amb un expositor específic al voltant de la malaltia.

Més enllà de campanyes puntuals, en el Punt d’Informa-
ció Juvenil les i els joves llorencencs poden trobar tot tipus 
d’informació sobre les conductes de risc.

L’Oficina Jove del Baix Penedès va oferir el passat 29 de 
desembre un taller sobre motivació personal destinat al 
jovent del poble. L’activitat, anomenada «Jo puc, tu pots», 
pretenia ajudar els llorencencs i les llorencenques més 
joves a assolir els seus reptes, independentment de si 
aquests estaven relacionats amb la formació, la recerca de 
feina o pertanyien a un àmbit més personal. El Punt d’In-
formació Juvenil va acollir aquesta sessió interactiva, que 
es va desenvolupar a través de dinàmiques de grup.

Jove Baix Penedès és un projecte que es va crear amb la 
finalitat d’impulsar les polítiques de joventut dels munici-
pis de la comarca.

Suport al jovent llorencenc 
per a assolir els seus reptes 
personals

Al llarg de la 
sessió, les i els joves 

llorencencs van 
participar en diverses 

dinàmiques grupals

El projecte Skala compta amb 
la col·laboració de diversos 

ajuntaments de la comarca del 
Baix Penedès
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Llorenç inaugura la nova Biblioteca Municipal
Un centenar de persones van assistir a l’acte, entre les quals hi havia 

familiars de la senyora Maria Rafecas

El passat 19 de novembre es va inaugurar la nova Bibliote-
ca Municipal Mestra Maria Rafecas. L’acte va comptar amb 
la presència de diverses autoritats, entre les quals hi havia 
l’alcalde, Jordi Marlés; el director dels Serveis Territorials 
de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs; el cap del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat, Josep Vives, i en Joan Olive-
lla, en representació de la Diputació de Tarragona. En total, 
van assistir-hi un centenar de persones, entre les quals hi 
havia les filles i altres familiars de la senyora Maria Rafecas, 
de la qual rep el nom aquest equipament.

Tot i trobar-se a Brussel•les i haver estat cessat del seu 
càrrec, el conseller de Cultura de la Generalitat de Cata-

lunya, Lluís Puig, va fer arribar unes paraules a través d’un 
petit vídeo que va sorprendre i va ser agraït per tots els 
assistents. 

El missatge es pot visionar a la pàgina de Facebook de 
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.

Des que va entrar en funcionament, la nova biblioteca 
municipal ha acollit activitats diverses, destinades prin-
cipalment a un públic infantil, com un taller per a pintar 
fulles seques, que després es van utilitzar per a guarnir 
l’equipament, i l’explicació del conte La Kesse i el Kosse a 
la font de la canya, que es va oferir a través d’un conveni 
amb l’Institut d’Estudis Penedesencs.

El passat dia 15 de desembre, la biblioteca municipal va 
acollir la presentació del primer poemari de la llorencenca 
Maria Carme Rafecas. L’obra, que porta per títol Blanc breu, 
ha estat guardonada amb el premi València Nova Alfons el 
Magnànim de poesia 2017.

L’acte va anar a càrrec de la poeta Nati Soler, qui va lloar 
l’obra de la llorencenca i es va mostrar molt optimista da-
vant el sorgiment de nous talents. Durant la presentació, 
l’autora va llegir alguns dels seus poemes davant el públic 
assistent, més d’una quarantena de persones, i va signar 
diversos exemplars de la seva obra.

Primer poemari de la 
llorencenca Maria Carme 
Rafecas

El conseller de Cultura a 
l’exili, Lluís Puig, va fer 

arribar unes paraules que 
van ser agraïdes per tots els 

assistents
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El passat dissabte 16 de desembre, 
prop de 150 persones grans del mu-
nicipi van celebrar l’arribada del Na-
dal. Totes juntes van gaudir d’un bon 
àpat i van aprofitar la trobada per a 
compartir una estona de tertúlies i 
anècdotes. L’Ajuntament ha tornat 
a organitzar aquest dinar nadalenc 
amb l’objectiu de mantenir la unió 
de les persones grans del poble i 
oferir-los la possibilitat de gaudir de 
l’inici de les Festes de Nadal en bona 
companyia.

La gent gran de 
Llorenç celebra el 
popular dinar de 

Nadal
Prop de 150 persones 

van assistir a la 
tradicional trobada 

amb motiu de les festes 
nadalenques

Carme Català rep la 
Medalla Centenària de 
la Generalitat

El passat dia 8 de gener, la senyora 
Carme Català, resident del Centre 
Gerontològic Llorenç, va complir 100 
anys d’edat. L’Ajuntament de Llorenç 
i la residència d’avis van fer-li de ma-
nera conjunta un petit reconeixement 
per commemorar el seu centenari. L’al-
calde, Jordi Marlés, va visitar el centre 
i va lliurar a la Carme la Medalla Cen-
tenària de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, l’àvia va rebre un ram de 
flors i un espectacular pastís que va 
repartir entre les persones usuàries 
del Gerontològic. L’acte d’homenatge 
a aquesta àvia centenària va finalitzar 
amb la interpretació d’una soprano 
que li va dedicar tres peces líriques.

Durant el 2017 la gent gran del mu-
nicipi va viatjar a Peníscola, l’Ametlla 
de Mar, Cantàbria i alguns van fer un 
creuer pel Mediterrani. Els dimecres a 
la tarda, a la Casa de Cultura, les coor-
dinadores de les activitats ofereixen 
informació sobre les pròximes excur-
sions. Les propostes per a la gent gran 
de Llorenç no s’acaben aquí: a partir 
del mes de març s’impartirà un curs 
d’iniciació a la informàtica i a l’ús del 
telèfon mòbil. Les persones interessa-
des s’han d’adreçar a la biblioteca mu-
nicipal o trucar al 977 677 106.

Llorenç aposta per 
una gent gran activa

Excursions, viatges i un 
curs d’informàtica són 

algunes de les activitats 
impulsades per al 

col·lectiu de més edat

La Carme, usuària del Centre 
Gerontològic Llorenç, va 
complir els seus 100 anys de 
vida el passat 8 de gener
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El passat desembre, el municipi es va sumar al recapte soli-
dari de La Marató de TV3 amb diversos actes. El concert de 
Nadal de la Coral Harmonia i la Coral Infantil Rossinyols va 
posar el toc musical a les activitats i va aconseguir 747 eu-
ros per a aquesta iniciativa solidària. A la trobada, també 
van participar-hi la Societat Coral El Gotim i alguns cantai-
res de l’antiga Coral Nou Esclat. També El Centre va orga-
nitzar la representació teatral Vivències Quilòmetre Zero, a 
càrrec del grup de teatre de l’entitat, i va recaptar 350 eu-
ros. Per la seva part, La Cumprativa va cedir la recaptació 
d’una de les sessions de ball a favor de l’activitat solidària i 
va obtenir 300 euros.

La població llorencenca es 
solidaritza amb La Marató
Coincidint amb aquesta iniciativa, 
es va organitzar una xerrada que 
pretenia donar consells per a evitar 
la propagació de les malalties 
infeccioses

Llorenç del Penedès va acollir el passat mes de novembre 
dues de les sortides mediambientals més populars del 
calendari anual del poble. El diumenge 12 de novembre 
l’Ajuntament, de forma conjunta amb l’Associació Excursio-
nista Montmell, va coordinar una Pedalada Mediambiental 

per l’entorn del municipi.
  En aquesta ocasió es va 
organitzar una ruta de 27 
quilòmetres per a gaudir 
de la natura i dels diferents 
espais de la zona.

Així mateix, el diumenge 
26 de novembre, les dues 
entitats van impulsar tam-
bé una caminada popular 

d’11 quilòmetres i gairebé tres hores de durada, en la qual 
van participar unes 40 persones i que va recórrer un tram 
de l’antic camí ral de Vilafranca a Montblanc, passant pel 
pas del Trenca-càntirs al torrent Mal.

Una pedalada i una 
caminada per gaudir de 
l’entorn del municipi
Les dues activitats van estar 
organitzades de forma conjunta 
per l’Ajuntament i l’Associació 
Excursionista Montmell

Una pedalada de 
27 quilòmetres i 
una caminada de 
gairebé 3 hores 
van recórrer els 
principals indrets 
del poble

Així mateix, l’Ajuntament va impulsar una xerrada sobre 
les malalties infeccioses a la biblioteca municipal Mestra 
Maria Rafecas, on s’explicava la situació actual d’aquest ti-
pus de malalties i es donaven consells per a evitar-ne la 
propagació. Enguany La Marató de TV3 es centra a lluitar 
contra les malalties infeccioses, que causen una de cada 
tres morts al món i constitueixen un greu problema de sa-
lut pública.
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Un any més, el municipi ha acollit diferents propostes na-
dalenques que han fet gaudir als llorencencs i les lloren-
cenques d’uns dies de festa, cultura i tradicions. A mitjan 
desembre, l’Escola Les Cometes va celebrar la seva tradi-
cional Fira de Nadal davant del nou edifici de l’ajuntament. 
Aquest cop va ser la 34a edició de la mostra, que va perme-
tre vendre els treballs que els mateixos nens i nenes havien 
fet durant el curs escolar. Tots els diners recaptats es van 
destinar al fons social de l’Escola.

A la biblioteca també es van organitzar un parell d’activi-
tats amb motiu del Nadal: d’una banda, un taller de treballs 
manuals per a fer pots per a posar-hi els llapis i, de l’altra, 
una sessió de contacontes que va anar a càrrec d’Ada Cu-
sidó. Una cinquantena d’assistents van escoltar la història 
L’arbre de sucre, amb la qual la narradora va fer un passeig 
per les diferents estacions de l’any. El 31 de desembre, el 
patge reial va visitar la Casa de Cultura i, finalment, la Caval-
cada de Reis, que va comptar amb la col·laboració de l’As-
sociació dels Tres Tombs de Llorenç, va posar el punt final a 
les Festes amb alegria, color i música.

Els carrers de Llorenç 
s’omplen d’activitats 
per a gaudir del Nadal
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Els carrers de Llorenç 
s’omplen d’activitats 
per a gaudir del Nadal

Una exposició celebra el 
20è aniversari de la Coral 
Harmonia
Els cantaires de la Coral Harmonia han volgut fer saber 
que porten 20 anys cantant arreu de Catalunya. Amb 
aquesta voluntat, el passat mes de desembre van or-
ganitzar una exposició fotogràfica titulada «Cantaires 
donant la nota», en la qual cada membre de la coral 
donava la seva raó personal i explicava el motiu que 
l’ha portat a formar part de l’entitat. La mostra es va 
poder visitar a la sala d’exposicions de la Casa de Cul-
tura durant les festes de Nadal.
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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

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

Una vegada més, la gent de Llorenç ha demostrat 
que continua sent un baluard dins de l’ecosiste-
ma del Baix Penedès, juntament amb Bonastre 
i Masllorenç. El fet de tenir un dels termes més 
petits de Catalunya ens juga a favor; ara bé, no 
podem deixar de banda els resultats globals. Tot 
i així, podem estar molt orgullosos de la nostra 
candidatura, que ha estat l’única amb la voluntat 
ferma de representar una llista transversal, on si-
guin reconegudes les diferents sensibilitats dels 
partits independentistes. S’ha d’acceptar que no 
han estat unes eleccions «normals», amb gent a 
la presó i a l’exili, i no pas fàcils, si tenim en comp-
te la maquinària de l’Estat treballant a preufet. 
JuntsxCat ha liderat, mal que els pesi, una nova 

victòria de la democràcia. Ara toca recuperar el 
Govern legítim i les nostres institucions.

Hem de deixar de banda les reivindicacions 
partidistes i treballar per aconseguir formar un 
nou Govern i que tornin a casa seva les perso-
nes que han estat injustament empresonades i 
forçades a marxar del país. A partir d’aquí, iniciar 
totes les accions legals contra l’aplicació del 155 
i la intervenció de la Generalitat de Catalunya. Si 
fem cas de les notícies que s’han produït aquests 
darrers dies anem en la bona direcció; en cap 
moment es va dir que seria un camí fàcil. No ens 
podem permetre ni la relaxació ni el defalliment.

Assemblea local PDeCAT

21D: Llorenç del Penedès

Gairebé la meitat dels carrers de Llorenç tenen el 
nom d’alguna persona. De tots aquests noms, el 
92 % són masculins i només un 8 % són femenins. 
Aquesta dada tan bàsica, que no és gens diferent 
de la resta de municipis, hauria de ser objecte 
de més crítiques, perquè no reflecteix la nostra 
realitat històrica i cultural, sinó una realitat que 
ha silenciat, i silencia, els grans personatges fe-
menins del nostre passat col·lectiu en favor del 
domini masculí.

Aquestes plaques reflecteixen una realitat 
més actual del que ens pensem: per més que les 
dones traiem el cap a l’esfera pública, no cal ob-
servar gaire per a veure qui segueix tenint el pro-
tagonisme i el poder. A més, el nom d’un carrer 

sol retre homenatge a algú important, i si el 90 
% d’aquestes persones són homes, des de petits, 
creixerem associant allò important al sexe mas-
culí; creixerem normalitzant que les cares visibles 
de l’esfera pública solen ser homes. El carrer és el 
primer graó envers la vida social, la primera iden-
tificació després del nom en mostrar-nos al món.

Si a poc a poc anem capgirant aquesta dada (i 
tantes altres), simplement fent justícia a una reali-
tat, contribuirem a recrear un imaginari col·lectiu 
més igualitari, que es traduiria en unes relacions 
més igualitàries, que desembocarien en una so-
cietat més igualitària.

Assemblea Permanent de Decideix Llorenç

Repensar el nom dels carrers: un gra de sorra a la igualtat

El PSC hem mantingut resultats, i la veritat és que 
no era això el que esperàvem: nosaltres hem in-
tentat posar pau entre dos que es barallen i no 
volen atendre’s a raons; una manera planera de 
dir la tesi del títol: vivim ja del tot la polarització 
«independentisme vs. enterrar el Procés».

L’independentisme ara té dos referents, en frec 
a frec: el presidencialista JxC i el d’ERC del mateix 
Junqueras, del qual desitjo la llibertat, tots dos 
partits envalentits per creure que han guanyat, 
quan a tot Catalunya han quedat per darrere de 
la milionària en vots Inés Arrimadas.

I el problema és certament aquest: el resultat 
en els sectors més extrems dels dos blocs els fa 
mantenir-se necessàriament en les seves postu-

res; enconar-se, en definitiva. Espero que els uns 
no tornin ni amb el sofisme del «mandat demo-
cràtic» ni amb la fugida cap endavant de la unila-
teralitat, no admesa, com a mínim, per una mica 
més de la meitat dels catalans, i no cal dir per la 
resta d’espanyols i autoritats de la UE. Però tam-
bé espero que des dels sectors més espanyolistes 
s’entengui d’una vegada que necessiten posar 
alternatives damunt la taula. Com més aviat se 
n’adoni tothom, més aviat redreçarem la situació.

Independentisme vs. enterrar el Procés
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ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

24 D’OCTUBRE DEL 2017 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA URGENT
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

Aprovació sorteig taules per a les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 
21 de desembre del 2017

PDeCAT, DL-CUP-PA

23 DE NOVEMBRE DEL 2017 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

28 DE NOVEMBRE DEL 2017 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

Aprovació  modificació de crèdit 5/2017

Aprovació del pressupost, bases d’execució, plantilla de personal i relació de 
llocs de treball per a l’exercici 2018

Aprovació definitiva de la modificació puntual de l’ordenança reguladora dels 
usos inclosa a l’annex 2 del POUM de Llorenç del Penedès

PDeCAT, PSC-CP

PDeCAT

PDeCAT, 
DL-CUP-PA (2),PSC-CP

DL-CUP-PA (2)

PSC-CPDL-CUP-PA (2)

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

Aprovació de la urgència

Aprovació annex d’afectacions del projecte d’accés a la plaça de la Vila i declaració 
de la utilitat pública i la relació detallada de béns i drets que s’expropien

Aprovació moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya:
Punt 1. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per a fer efectiu 
el mandat popular del passat 1 d’octubre en els termes que estableix la Llei del 
referèndum d’autodeterminació i la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de 
la república, aprovades pel Parlament de Catalunya.

Aprovació moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya:
Punt 2. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de 
les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les 
institucions catalanes.
Punt 3. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Punt 4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a 
la presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, 
a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups 
polítics del Parlament de Catalunya.

DL-CUP-PA (2), 
ERC

PDeCAT (3)

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

PDeCAT, PSC-CP

PDeCAT (3), 
DL-CUP-PA, ERC

PDeCAT, 
DL-CUP-PA, ERC

PSC-CP

PSC-CP

Aprovació de la urgència

Aprovació moció per sol·licitar la llibertat dels presidents de l’Assamblea Nacional 
Catalana i d’Òmnium Cultural

Aprovació moció presentada pel PSC i anomenada «Encara som a temps: 
eleccions!»

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

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

PSC-CP

PDeCAT (1)

PDeCAT (1)

PDeCAT (1)PDeCAT (5), 
DL-CUP-PA, ERC

24 D’OCTUBRE DEL 2017 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA URGENT
Ajuntament de
Llorenç del Penedès



Cavalcada 
Reis


