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S’inicien els grans projectes per a Llorenç
en el primer any de legislatura
S’ha impulsat la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol
o la creació d’una borsa de treball

AGOST 2016

i Agenda

Dissabte 6 d’agost
RECAPTE DE LA
FESTA MAJOR
Amb la participació
de l’Associació Els
Tres Tombs de
Llorenç
D’11 a 14 h als punts
habituals
De 17 a 20 h a la
Casa de Cultura

Dimarts 9 d’agost
19 h
CERCAVILA
Ofrena al sant patró
i cercavila amb la
participació dels
grups folklòrics
del nostre poble:
Falcons, Gegants,
Grallers, Capgrossos,
Ball de Bastons, Els
Banyetes i el Drac
Benet
Seguidament,
PREGÓ DE FESTA
MAJOR
Plaça de la Vila
22.30 h
CORREFOC
Amb la participació
del Ball de Diables i
Drac de Llorenç

Diumenge 7 d’agost
12.30 h
EXHIBICIÓ
CASTELLERA
Amb la participació
dels Nens del
Vendrell, la colla
Jove dels Xiquets
de Valls i la colla
Jove dels Xiquets de
Tarragona
Plaça de la Vila

24 h
BALL DE FESTA
MAJOR
Amb l’orquestra La
Principal de la Bisbal
Rambla Marinada

Dijous 11 d’agost
19 h
ESPECTACLE
INFANTIL
La companyia
Forani Teatre oferirà
l’espectacle infantil
La màquina de la
transformació. En
acabar, xocolatada
per a tots els nens i
nenes.
Plaça Immaculada
24 h
NIT JOVE
Amb les actuacions
de DJ locals i La
Banda Biruji
Rambla Marinada

Dimecres 10 d’agost
19.30 h
CONCERT DE FESTA
MAJOR
Amb La Principal de
la Bisbal
Rambla Marinada

Aquests són només
alguns dels actes més
destacats de la Festa
Major. Per a més
informació, consulteu-ne
el programa específic.
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Millores a la piscina municipal per a
donar un servei de qualitat als usuaris
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Més de 140 infants de Llorenç participen
en els casals d’estiu municipals

11
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Oferta cultural els divendres a la nit
amb el programa «Juliol a la fresca»
Èxit dels equips esportius de Llorenç
al final de temporada
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Un any a l’Ajuntament
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

En aquests dies assolim el primer any de legislatura, una data que és una
perfecta invitació per a fer ni que sigui un breu repàs a alguns dels aspectes
més destacats d’aquests 12 mesos a l’Ajuntament. Ha estat un període en el
qual hem hagut de trobar, com succeeix en aquests casos, un equilibri
entre l’empenta de les propostes amb què ens presentàvem a les eleccions i les dificultats que sovint ens imposa el ritme de l’Administració.
Les diferents normatives que hem de respectar ens obliguen a assumir un
ritme més lent del que ens agradaria establir.
En tot cas, ens podem sentir satisfets per la quantitat i la importància
dels projectes que ja s’han fet realitat o estan en vies de ser-ho. D’aquesta manera, esperem que les obres
a l’edifici de l’ajuntament quedin
enllestides a finals d’aquest mes;
Compteu amb el
a la tardor s’iniciaran els treballs
nostre compromís
del nou accés a la plaça de la Vila,
que posarem totes les
i esperem que quedi enllestida la
nostres energies i
instal·lació de gespa artificial al
capacitats en el
camp de futbol aquest proper mes
d’octubre.
compliment dels
Aquestes inversions s’han dut a
projectes anunciats
terme de manera planificada i curosa
amb els recursos municipals. Així, tot
i que suposaran en un primer moment un increment del deute viu municipal, tornarem en un o dos anys a la situació d’exercicis anteriors.
Més enllà d’aquests importants treballs als espais públics, també voldria
destacar altres actuacions que considero notables dutes a terme en aquests
mesos, com són la posada en marxa d’un nou lloc web del consistori, la
creació de la Taula de Cultura, l’adjudicació del concurs de jardineria i la
realització de concursos de preus unitaris dels serveis d’enllumenat públic,
aigua i obra civil. Sens dubte, totes elles milloren la qualitat de vida de
tots els nostres veïns i veïnes.
Queda molta feina per endavant. Si més no, són moltes les iniciatives
que des de l’equip de govern ens hem proposat tirar endavant. Per sobre de qualsevol dificultat, compteu amb el nostre compromís que posarem totes les nostres energies i capacitats en el compliment dels projectes
anunciats.
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La Taula de Cultura,
enllaç entre les entitats
i l’Ajuntament
El nou òrgan ha participat
en l’organització dels actes de
la Festa Major
Una de les accions més importants de l’Àrea de Cultura
aquest primer any de mandat ha estat la creació de la
Taula de Cultura, l’òrgan que ha de servir d’unió entre
les entitats i associacions llorencenques i l’Ajuntament.
La Taula és oberta a totes les associacions, que
La Taula està
seran convocades al seoberta a totes les
tembre per començar a
associacions de
treballar. De moment,
Llorenç, que seran
la Taula de Cultura ha
convocades en una
participat en la decisió
reunió al setembre
d’alguns actes de la Festa Major, com ara el dia
de la recapta, el grup de
versions del dia 9 o l’espectacle infantil de l’11 d’agost,
ja que d’altres ja estaven tancats. Una altra de les seves
accions serà la d’elaborar un programa d’usos de les infraestructures municipals.

El nou lloc web del
consistori porta la
modernització de
l’administració
Segueix el model de web adaptatiu
per a interactuar-hi a través de
diferents dispositius mòbils i
tauletes
L’Ajuntament de Llorenç del Penedès gaudeix d’un nou lloc
web, més modern i actualitzat, on es pot trobar tota la informació referent al municipi i al govern local. Un dels trets
més característics i innovadors és el seu disseny de web
adaptatiu, que facilita que es pugui consultar a través d’altres dispositius com mòbils i tauletes, ja que el contingut
s’adapta automàticament a la mida de la pantalla.
Amb aquest canvi a nivell tecnològic també n’han vingut
d’altres com la creació d’una llista de correus electrònics
per a difondre la informació. En l’àmbit administratiu, s’està
implantant la gestió d’expedients electrònics i la finestra
única empresarial, dos avenços importants per a la gestió
4
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diària a què està obligada per llei l’Administració pública a
partir del proper octubre.

Difusió dels actes culturals
A més, també s’ha contractat la plataforma Divertium, una
aplicació per a mòbils que recull les activitats culturals que
es fan arreu de Catalunya. Aquest servei per a l’oci familiar
inclourà també totes les propostes que es duen a terme a
Llorenç per promocionar-les entre els vilatans i la gent de
fora del municipi.

Primer any de mandat:
compromisos complerts i nous projectes iniciats
Un any després que l’equip de govern de Llorenç prengués possessió,
el balanç d’actuacions és positiu per al municipi
El primer any de legislatura es caracteritza pels primers
compliments dels compromisos adquirits per l’equip de
govern: en matèria d’ocupació i de millora dels equipaments, s’ha començat a treballar i Llorenç podrà gaudir ben
aviat d’un nou ajuntament, d’un camp de futbol amb gespa artificial i d’una borsa de treball pròpia per a afavorir la

MESURES PER AL TERRITORI I
LA SOSTENIBILITAT
S’han avaluat els edificis municipals
dins el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona. Pel que fa
a infraestructures, s’està treballant
per solucionar els problemes dels
peatges de la C32, a més de la millora
de la mobilitat i la connectivitat.

FORMACIÓ PER AL JOVENT
En aquest any, s’han dut a terme cursos de premonitors i monitors en el
lleure per a fomentar l’ocupació durant l’estiu. A més, s’ha impulsat el
programa «Start», inclòs en el projecte Garantia Juvenil, i s’ha liderat la
proposta al Consell Comarcal d’impartir cursos d’estiu a l’Escola Oficial
d’Idiomes del Vendrell.

incorporació al mercat laboral. Alguns dels projectes són a
més llarg termini i es continuaran impulsant, com una borsa d’habitatges d’emergència social o la digitalització dels
documents de l’Arxiu. L’Ajuntament de Llorenç també ha
mirat més enllà de les seves fronteres i ha donat suport als
imputats del 9N i a la creació de la vegueria del Penedès.

BORSA DE TREBALL PRÒPIA
En l’àmbit de l’ocupació, s’està acabant d’enllestir la creació d’una borsa de treball amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i el de
l’Ajuntament del Vendrell. A més, de
cara a la Festa Major, s’ha reforçat el
servei de la brigada municipal.

MILLORES EN ENSENYAMENT
La llar d’infants Nieró disposarà, a
partir del proper curs, de més espais d’ombra gràcies a la plantació
d’arbrat i la reparació dels tendals.
La Regidoria d’Educació continua
apostant pel casal d’estiu municipal i
ha mantingut els ajuts per a material
escolar. La Biblioteca serà més accessible al nou edifici de l’ajuntament,
amb una entrada adaptada a peu de
carrer.

RENOVACIÓ DELS
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
L’Ajuntament està acabant d’enllestir
el pla director per als equipaments
esportius. A la pista poliesportiva
aquest estiu es realitzaran millores
en la superfície, la pintura i les baranes, i ja està aprovada la instal·lació
de gespa artificial al camp de futbol.

HABITATGE D’EMERGÈNCIA
SOCIAL
Per disposar d’habitatges d’emergència social al municipi, s’han mantingut reunions amb entitats financeres i amb la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH), que organitzarà
properament una conferència per a
explicar com funciona. Amb un dels
bancs s’ha parlat de la situació d’un
immoble abandonat.
iLlorenç JULIOL 2016
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Es desbrossen
les parcel·les de
titularitat municipal
L’actuació té l’objectiu
de mantenir-les en unes
condicions adequades
d’higiene i salubritat

Entre finals de juny i principis de juliol, les 53 parcel·les i jardins de titularitat municipal de Llorenç s’han sotmès a tasques de desbrossament per
part d’una empresa externa. L’actuació persegueix els objectius de mantenir aquests terrenys nets, en unes
condicions de salubritat acceptables,
a més de prevenir possibles incendis.
Pel que fa a les parcel·les privades, els
propietaris estan obligats a dur a terme les tasques de neteja abans del
23 de juny.

Premi per als alumnes
llorencencs per
fomentar el reciclatge
Alumnes de l’escola Les Cometes han
aconseguit el tercer premi en un concurs organitzat per l’empresa comarcal de Serveis Mediambientals EcoBP,
el qual consistia a generar idees per
a resoldre aquells aspectes que habitualment impedeixen realitzar una
separació òptima dels residus, com la
manca de sensibilitat o el poc espai
a casa.
Els alumnes llorencencs van presentar el distintiu «Casa Recicladora»,
que hauria d’atorgar l’Ajuntament
a aquells habitatges que tinguessin
un bon sistema de gestió de residus.
L’obtenció d’aquest distintiu hauria
d’oferir avantatges com bonificacions en les taxes municipals o material per a facilitar el reciclatge.

Més freqüència de
recollida dels residus
orgànics durant els
mesos d’estiu
Es passarà de dos a tres
cops per setmana amb
la intenció d’evitar les
males olors

6
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El distintiu «Casa
Recicladora» ha
obtingut el tercer
premi en un concurs
d’idees organitzat
per l’empresa
comarcal de Serveis
Mediambientals
EcoBP

Coincidint amb els mesos d’estiu,
l’Ajuntament ha decidit augmentar
la freqüència de recollida de la matèria orgànica, que passarà de dos a
tres cops per setmana. Aquesta mesura pretén minimitzar les molèsties
en una època de l’any en la qual les
temperatures són elevades i poden
provocar males olors i altres problemes de salubritat. Així mateix, durant
l’estiu és habitual que augmenti la
producció de residus.

Primers passos
per a l’elaboració
del Pla d’Acció
per a l’Energia
Sostenible

La piscina
municipal va iniciar
la temporada
d’estiu el dia 24 de
juny i romandrà
oberta fins al dia 4
de setembre

L’objectiu és reduir en
un 20% les emissions de
gasos d’efecte hivernacle
al 2020
L’Ajuntament de Llorenç del Penedès està treballant per elaborar el
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) i en el darrer mes s’han fet els
primers passos per a aconseguir-lo.
Aquest document serà l’eina que determinarà les mesures que s’impulsaran des del consistori en matèria de
reducció de la contaminació. L’objectiu final és el de reduir les emissions
dels gasos d’efecte hivernacle (GEH)
per arribar al 2020 en uns nivells que
se situïn un 20% per sota dels registrats el 2005.
El PAES que prepara Llorenç és una
de les eines fonamentals per a poder
complir els objectius que marca el
Pacte d’Alcaldes per a una energia
sostenible local, una iniciativa impulsada per la Comissió Europea que
pretén lluitar contra el canvi climàtic des d’una vessant local. El Ple de
Llorenç del Penedès va adherir-se al
Pacte de manera voluntària el 16 de
març de 2015.

Inici de la temporada d’estiu
a la piscina municipal
amb millores per als usuaris
S’hi ha instal·lat una nova escala que
facilita l’entrada a l’aigua a les persones
amb dificultats de mobilitat
El passat 24 de juny es va obrir
la piscina municipal de Llorenç,
coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu. Entre les novetats
d’enguany hi ha algunes millores
que pretenen facilitar l’atenció als
usuaris, com la instal•lació de nous
cartells informatius tant a l’interior
del recinte com a l’accés a l’equipament, amb l’objectiu de posar
a disposició de la ciutadania totes
aquelles dades relacionades amb
el control de la qualitat de l’aigua.

Els nous aparells de
control dels paràmetres
fisicoquímics ajudaran
a detectar qualsevol
incidència relacionada
amb la qualitat de
l’aigua
Així mateix, aquesta temporada
també s’han renovat els aparells de
control dels paràmetres fisicoquímics de l’aigua. Aquests ajudaran
a detectar amb més rapidesa qual-

sevol incidència relacionada amb
el nivell de clor o la turbiditat de
l’aigua.

Escales per a accedir a l’aigua
Una altra de les millores d’aquest
estiu ha estat la instal·lació d’una
escala amb barana per a facilitar
l’entrada al vas de la piscina a aquelles persones que tenen alguna dificultat de mobilitat, com la gent
gran. Aquesta nova forma d’accedir a l’aigua ofereix als usuaris una
alternativa a les escales de gat.
El consistori ha contractat el servei de socorrisme amb Creu Roja,
que inclou tasques de prevenció,
vigilància i salvament. El seu cost,
que ha superat els 10.000 €, ha
comptat amb una subvenció de la
Diputació de Tarragona. D’aquests,
Creu Roja en destina al voltant de
1000 € a ajuts socials a la comarca.
Els llorencencs i llorencenques
que vulguin gaudir de l’equipament poden fer-ho d’11 a 20 hores
fins al dia 15 d’agost i d’11 a 19 h
des del dia 16 d’agost i fins al tancament de la instal·lació el dia 4 de
setembre.
iLlorenç JULIOL 2016
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Els alumnes de l’escola i de la llar
d’infants van gaudir de les seves
festes de fi de curs amb activitats
diverses

Festes als centres educatius per a acomiadar
el curs escolar
A l’escola Les Cometes els pares van poder conèixer algunes propostes
d’activitats extraescolars que s’oferiran a partir del setembre
El passat 18 de juny l’escola Les Cometes va organitzar una
jornada festiva per a acomiadar el curs escolar 2015-2016.
Durant la celebració, els pares i mares van poder visitar les
classes dels seus fills i conèixer aquelles propostes d’activitats extraescolars que s’oferiran al centre a partir del mes
de setembre. Una de les que va tenir millor acollida va ser
la robòtica. Els familiars van portar coques i els alumnes
de sisè que deixen l’escola van fer el seu ball de comiat. A
la nit, no hi va faltar el sopar de pares i alumnes i el ball de
fi de festa.

Fi de curs a la llar d’infants
La llar d’infants Nieró també va celebrar la seva festa de fi

de curs, durant la qual es van organitzar un gran nombre
d’activitats. Els nens i nenes del centre van poder escoltar
el conte de Rafi l’espantaocells, un nou element de la llar
que actualment es pot veure a la porta d’accés al centre.
Els més petits també van poder interactuar amb conills de
veritat i, fins i tot, pujar en un tractor, i es van emportar a
casa uns conillets elaborats amb gots de plàstic.
Durant la jornada els grups de la llar van oferir als assistents diverses cançons i balls adequats a les seves edats.
També va haver-hi records per al personal docent i obsequis per als infants, que es van emportar una orla i una
planta amb una llavor. La festa va finalitzar amb un berenar per a tothom.

Els joves podran jugar a la
Play per la Festa Major
Durant la celebració de la Festa Major tothom qui vulgui
podrà participar en unes partides del FIFA’15 de la Play Station que es faran els dies 6 i 7 d’agost a la Casa de Cultura,
on es podrà jugar en una pantalla gegant. De 18 a 20 hores
hi jugaran els nois i noies de fins a 11 anys, i els joves de 12
anys endavant ho faran a partir de les 22 hores.
El mateix dia, aquest darrer grup tindrà la possibilitat
d’inscriure’s en el campionat comarcal que promou Joves
Baix Penedès i que se celebrarà als mesos de tardor-hivern.
La selecció dels jugadors de Llorenç es farà en una fase prèvia després de l’estiu.
8
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L’any vinent, les
inscripcions que
arribin fora de
termini no tindran la
plaça assegurada i
hauran de pagar un
recàrrec

Més de 140 infants participen als
casals d’estiu de Llorenç
Per organitzar les activitats de lleure,
esportives i a l’aire lliure, els casals compten
amb un grup de 16 monitors i una directora
Les activitats de lleure per a l’estiu
promogudes per l’Ajuntament de
Llorenç han tingut enguany més èxit
que mai. En total, 142 infants i joves
d’entre 3 i 14 anys han participat en
algun dels casals que s’han organitzat al municipi amb la intenció d’ocupar el seu temps lliure i de permetre
als pares la conciliació entre la vida
laboral i familiar. Els han acompanyat
un equip de 16 monitors i monitores,
dirigits per una directora.
Els infants s’han distribuït per
grups d’edat: els nens i nenes fins a
8 anys han participat al Casal d’Estiu,

que ha combinat activitats de lleure
—a l’interior i a l’aire lliure— amb
altres de caràcter esportiu i treballs
manuals; el grup de 9 a 11 anys ha

Els més petits han
participat al Casal
d’Estiu; els d’entre 9 i 11
anys, al Casal de Medi,
i els més grans, al
Casal d’Esports

dut a terme el Casal de Medi, que
programava activitats relacionades
amb la cura, el respecte i el coneixement del medi ambient, mentre que
els més grans, d’entre 12 i 14 anys,
han participat en el Casal d’Esports,
centrat exclusivament en les activitats esportives.

Inscripcions fora
de termini
Una situació que ha ocorregut enguany ha estat un nombre rellevant
d’inscripcions als casals que han
arribat fora del termini establert per
a fer-les; concretament, han estat
més de 20. És per això, i per evitar
desajustaments en la planificació
inicial, que s’ha decidit que l’any vinent les inscripcions que arribin fora
de termini passaran a formar part de
la llista d’espera i no tindran la plaça
assegurada. A més, en cas d’entrar,
tindran un recàrrec addicional.
iLlorenç JULIOL 2016
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S’acaba la temporada
dels cursos i les sortides
per a adults
Amb la gent gran s’han organitzat
excursions a Cambrils, Montblanc,
Vallbona de les Monges
o la Manxa
Un total de 41 persones han participat aquest curs en la
formació no reglada per a adults que ofereix la Casa de
Cultura municipal. Amb les persones interessades, s’han
pogut oferir dos cursos d’anglès de nivell intermedi i un
grup de nivell avançat, a més d’un curs de català amb coneixements dels nivells B i C.

Activitats per a la gent gran
Un dels cursos que té més èxit i que ja està consolidat és el
taller de memòria per a la gent gran, que persegueix l’objectiu de prevenir la pèrdua de memòria a través d’exercicis
de lògica. Amb aquest mateix col·lectiu s’organitzen sortides culturals i d’oci per a crear llaços entre les persones
grans de Llorenç i impulsar l’Associació de la Gent Gran.
Dues de les persones que hi col·laboren de forma desinteressada són la Montse Maiques i l’Àngels Valls a qui des del
consistori es vol agrair la seva tasca. Enguany la gent gran
de Llorenç ha visitat Cambrils, Montblanc, Vallbona de les
Monges o la Manxa, on van passar tres dies.

A més, també s’han engegat cursos de ball lineal i s’ha
consolidat la gimnàstica per a la gent gran, activitat de
molt èxit que es duu a terme els dimarts i els divendres al
matí. De cara al setembre hi ha la possibilitat d’impulsar activitats individuals als parcs de salut dels jardinets i la rambla Marinada.

Com optar a subvencions
públiques per a entitats
sense ànim de lucre
El consistori ofereix una xerrada
sobre els canvis normatius a les
associacions locals

Un expert en l’àmbit
de l’esport va
resoldre els dubtes
de les entitats i
associacions
llorencenques
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L’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha organitzat una
xerrada informativa dirigida a les entitats i associacions
del poble perquè coneguin el procediment per a optar a
subvencions públiques. A causa dels últims canvis legislatius, els requisits per a optar-hi són diferents, i les entitats sense ànim de lucre es veuen sobretot afectades per
l’impost de societats que han de declarar. És per això que
el consistori va convidar Marcos Reinado, soci director de
Sespac, una consultoria econòmica, financera i estratègica
en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, que els va resoldre
els dubtes sobre les noves obligacions que els marca la
llei. Des del consistori s’agraeix l’interès i la predisposició
de totes les entitats.

Els divendres de
juliol són «a la
fresca»
El consistori programa
actuacions de veu, òpera
o màgia a l’aire lliure
en caure el sol

Des de fa dues dècades, Llorenç programa el «Juliol a la fresca», un cicle
de música i cultura per a tots els divendres del mes de juliol. Cada setmana s’organitza una actuació de
petit format i de diferents estils. La
primera va ser la del duet La Veu Humana, format per Griselda Ramón i
Àlex Jordi, que va donar pas a l’òpera
La Bohème retransmesa des del Liceu; el dia 15 va actuar l’arpista Berta
Puigdemasa, i va tancar el cicle l’espectacle de màgia Magnolo.

Més de 40 actes
constitueixen el
programa de Festa
Major

La Festa se celebrarà
del 6 al 12 d’agost
i inclourà actes
tradicionals com
l’exhibició castellera,
l’ofrena al sant i la
cercavila o el concert
de Festa Major

El consistori
contracta seguretat
privada per
combatre l’incivisme
Es volen evitar els
costos de reparació i
reposició de mobiliari
i infraestructures
urbanes

Ja està tot a punt perquè comenci
la Festa Major de Llorenç, del 6 al 12
d’agost. El programa d’actes n’inclou
més de 40, entre els quals hi ha els
més tradicionals, com l’exhibició castellera, amb els Nens del Vendrell, la
Jove dels Xiquets de Valls i la Jove dels
Xiquets de Tarragona; la cercavila dels
grups de cultura popular, o el concert
de Festa Major amb la Principal de
la Bisbal. Una de les novetats importants d’enguany és un espectacle per
a infants amb necessitats especials. A
més, s’organitzaran les partides prèvies de FIFA, que seran entrenaments
per al campionat local, on s’escolliran
els representants de Llorenç.

L’Ajuntament de Llorenç ha decidit
contractar un servei de vigilància privat per als actes musicals a l’aire lliure
com el Bastoner Rock, la Nit de Foc i
Rock, Sant Joan o la Festa Major. El motiu és l’elevat nombre d’actes incívics
que s’han registrat i que obliguen a invertir diners en la reparació i reposició
de mobiliari i infraestructures urbanes.
A més, s’està treballant amb els Mossos
per identificar i castigar els autors dels
desperfectes ocasionats, com ara cartelleres trencades o fanals apedregats.
iLlorenç JULIOL 2016
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Prop de 1500 euros
recaptats per l’esclerosi
múltiple
La població de Llorenç ha demostrat la seva solidaritat
amb la participació, el passat 10 de juliol, al «Mulla’t per
l’esclerosi múltiple», un esdeveniment que recapta diners
per a la investigació d’aquesta malaltia. La FEM, la fundació organitzadora de l’acte, proposava batre el rècord de
persones tirant-se a la piscina alhora a tot Catalunya, i la
piscina municipal de Llorenç es va omplir amb prop de 70
persones per saltar a les 12 del migdia. Els infants, per la
seva banda, van nedar metres de piscina solidaris i rebien,
a canvi, un diploma acreditatiu. La recaptació obtinguda
ha estat de 1.487 € en concepte d’entrades, servei de bar,
adquisició de material i donacions.

Llorenç se suma a la
commemoració del Dia
Mundial de l’Activitat Física
El passat 6 d’abril se celebrava arreu del món el Dia Mundial de l’Activitat Física, i Llorenç es va sumar a la commemoració amb una classe de zumba. El col·lectiu que
practica aquesta modalitat durant tot l’any a la Casa de
Cultura va oferir una exhibició i una classe magistral a La
Cumprativa per a tothom que volgués sumar-s’hi. A causa
del mal temps, se’n va haver de canviar la ubicació, que
en origen estava prevista a la rambla Marinada. L’objectiu
del DMAF és el de fomentar la pràctica esportiva entre la
població.

La Casa de Cultura acull un
curs de primers auxilis per
a entrenadors i monitors
La Casa de Cultura ha acollit recentment un curs de primers auxilis adreçat a entrenadors i monitors esportius,
impulsat per l’AERS. La proposta va venir de l’Associació
Esportiva Ramon Sicart, que va plantejar al consistori la
voluntat de formar els seus entrenadors en aquest àmbit.
La formació es va obrir finalment a altres col·lectius, especialment equips esportius locals i també als monitors
i monitores dels casals d’estiu del municipi, així com a
persones relacionades amb diversos àmbits. La temàtica
se centrava en l’atenció urgent davant una emergència
i en la utilització de desfibril·ladors en casos d’aturades
cardiorespiratòries.
12
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La formació
es va obrir a
equips esportius
locals, monitors
i monitores dels
casals d’estiu
i persones
relacionades amb
diversos àmbits

El Club Patí Llorenç, amb
el suport de l’Ajuntament,
ha inclòs unes classes de
patinatge en el calendari
escolar per al curs vinent
per tal de fomentar aquest
esport, arrelat al municipi
des de fa molts anys

L’esport llorencenc acomiada
una temporada de grans èxits
El Club de Bàsquet i el de Futbol de Llorenç
tenen equips en els tres primers llocs
de la seva classificació
Les seccions esportives de Llorenç
han tancat una temporada que ha estat un èxit pel nombre de participants
i per l’organització. A més, alguns dels
equips han aconseguit resultats destacables, entre els tres primers llocs
de la competició. És el cas del Club
Bàsquet Llorenç, que ha obtingut la
primera posició a la Lliga del Baix Penedès i la segona posició a les territorials, ambdues amb l’equip aleví.
Per la seva banda, l’equip benjamí
de l’AERS ha quedat tercer en la seva
lliga i el primer equip ha obtingut la

mateixa posició en la Lliga de Tercera
Catalana. El consistori felicita els bons
resultats de tots els equips i la tasca
de les diverses seccions.

Nova iniciativa del Club
Patí Llorenç
El Club Patí Llorenç va oferir el festival
de final de curs el passat 25 de juny
i ja prepara la nova temporada de
competició. De cara al nou calendari
escolar el club ha inclòs unes classes
de patinatge per promoure un esport
molt arrelat al municipi.
iLlorenç JULIOL 2016
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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

Congrés fundacional del Partit Demòcrata Català

CONVERGENTS
LLORENÇ DEL
PENEDÈS

Els passats 8, 9 i 10 de juliol es va celebrar al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona
el darrer congrés de Convergència Democràtica
de Catalunya, el 18è, i el primer de la nova formació sorgida arran del Torn Obert iniciat mesos
abans. Després de debats intensos i molt llargs
—recordar que el de bases organitzatives acabava a la matinada del diumenge, sobre 2/4 de
6—, pel que fa al nom de la nova formació, es
va forçar la creació d’una tercera ponència per a
triar un nom nou, ja que els noms proposats inicialment no van tenir l’acceptació esperada (Més
Catalunya i Catalans Convergents). Una dada
important per al Baix Penedès va ser la creació
d’una nova federació del Penedès, tot i que més

endavant els associats de la comarca ja decidirem si quedar-nos a la nova federació o seguir
amb la del Camp de Tarragona.
El diumenge dia 10, al matí, es van votar les
propostes del noms sorgides de la comissió, que
foren Junts per Catalunya, Partit Demòcrata Català i Partit Nacional Català. En primera ronda va
quedar descartada la primera opció i, en segona
ronda, el resultat de la votació va ser:
- Partit Demòcrata Català: 871 vots
- Partit Nacional Català: 657 vots
A partir d’ara, comencem una nova etapa en la
qual treballarem per tornar a recuperar i eixamplar la confiança.
Assemblea Local de CDC

Revistes municipals i transparència

DECIDEIX LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
decideixllorenc.wordpress.com

Des de Decideix Llorenç estem totalment a favor
d’utilitzar mitjans que facilitin la transparència,
però no a qualsevol preu i sense uns mínims que
garanteixin la qualitat i la veracitat de la informació donada. Entenem que una revista municipal
és una eina fonamental per a informar el poble,
però no pot ser un fulletó publicitari d’un partit
polític. En un butlletí d’aquest tipus —finançat
amb fons públics— s’han de poder veure reflectides totes les veus i realitats. Un sol paràgraf per a
cada partit de l’oposició suposa silenciar la meitat
dels representants polítics i la meitat dels veïns
de Llorenç. Un mitjà d’informació públic no pot tenir un consell de redacció format únicament per
membres del govern, excloent-ne així els mem-

bres de l’oposició. A Llorenç hi ha moltes veus,
polítiques o no, i totes s’han de poder sentir.
En una revista municipal han d’aparèixer dades
contrastades, amb xifres concretes, rigoroses i
d’interès públic que permetin un control real de
la gestió municipal. Les imatges amb colors llampants, les fotografies i els titulars són eines per
a cridar l’atenció del lector en un article concret,
però no poden suposar-ne el contingut principal.
Els ciutadans no en tenim prou amb llegir les excel·lències de les actuacions de l’equip de govern:
volem tota la informació, i tenim dret a tenir-la.

Decideix Llorenç

Visió del PSC Llorenç sobre la situació social i econòmica actual

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
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Persones d’entre 45 i 55 anys sense feina i amb
problemes d’inserció laboral, joves amb nivell alt
d’estudis sense possibilitat de trobar el seu primer treball, gent gran amb malalties cròniques
que han de pagar els medicaments, famílies que
per no tenir ingressos de treball no poden fer
front al pagament d’hipoteques, famílies que d’un
dia per a l’altre estan sense sostre on viure, sense
aigua, sense llum; un sistema sanitari mancat del
nombre de professionals adients per a garantir la
qualitat que mereixem; un sistema educatiu que
ha retrocedit tant en quantitat (de professorat)
com en qualitat (per la manca de recursos financers), per no parlar del model educatiu retrògrad
que ens han imposat... i així podria continuar

amb una llista llarga, molt llarga!
Cal una gestió que garanteixi l’equilibri social i
econòmic, amb un repartiment just de la riquesa
que retroalimenti aquesta desigualtat social que
estem patint; cal una societat que tingui garantida la igualtat d’oportunitats per tal de poder
realitzar el projecte de vida triat per cadascú, garantint un mínim vital per a viure, no amb luxes
però sí amb dignitat. Aquest és el nostre model,
el model socialista, un model que ja s’ha aplicat a
molts ajuntaments d’arreu de Catalunya que tenen resultats contrastats. Aquest és el model que
els Socialistes volem per a Llorenç!

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

2 DE MAIG DE 2016 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Aprovació de l’adjudicació de la contractació del servei de manteniment,
conservació i neteja dels parcs urbans, jardins municipals, parterres, arbrat
viari, instal·lacions de rec i jardineries municipals

CiU

DL-CUP-PA

PSC-CP i ERC-AM

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 2

CiU i ERC-AM

DL-CUP-PA i
PSC-CP

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

30 DE MAIG DE 2016 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació de la proposta d’alcaldia d’atribució de funcions de tresoreria a la
secretària-interventora

CiU, DL-CUP-PA,
PSC-CP i ERC-AM

Ratificació de l’acord de JGL 29.02.2016 de bonificacions en l’IBI per a famílies
nombroses

CiU, DL-CUP-PA (2),
PSC-CP i ERC-AM

Sorteig membres taules eleccions generals del 26.06.2016

CiU, DL-CUP-PA,
PSC-CP i ERC-AM

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA (1)

27 DE JUNY DE 2016 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació proposta d’alcaldia revocació del nomenament com a alcalde
honorari i perpetu de S.E. El Jefe de Estado y Caudillo de España

CiU, DL-CUP-PA,
PSC-CP i ERC-AM

Aprovació proposta modificació del reglament regulador de les places de
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès a la residència per a la gent gran

CiU, DL-CUP-PA,
PSC-CP i ERC-AM

Aprovació proposta d’alcaldia festes locals 2017

CiU, DL-CUP-PA,
PSC-CP i ERC-AM

Aprovació desestimació procediment licitació obres projecte d’instal·lació de
gespa artificial al camp de futbol —a l’av. de l’Estrella, s/n— i aprovació plec de
clàusules rectificat i obertura nova licitació

CiU, PSC-CP i
ERC-AM

360 vots - 31,11%
274 vots - 23,68%
232 vots - 20,05%
101 vots - 8,73%
83 vots - 7,17%

82 vots - 7,09%

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA

La participació a les
eleccions generals
baixa 7 punts
Les darreres Eleccions Generals han
deixat una participació gairebé set
punts per sota de la del 2015, tot i
que els resultats són similars. S’ha
ampliat la distància entre el primer
partit (Esquerra Republicana) i el
segon (Convergència Democràtica)
més votats. En Comú Podem també
ha guanyat vots i la resta, Socialistes,
Ciutadans i Populars, en perden.
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Coincidint amb Sant Joan, Llorenç va celebrar la
Festa Major petita, amb un concert a càrrec de Jazz
Attack Quartet i jocs gegants per a infants. La nit de
la revetlla, els Diables van encendre la foguera. El
mateix cap de setmana la Coral Harmonia va oferir
el seu concert de ﬁnal de curs.

Festa Major
petita

