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Una primera meitat de la legislatura marcada
per l’atenció a les persones
En aquests dos anys s’han enllestit dos grans projectes com són el nou edifici
de l’ajuntament i la instal·lació de gespa al camp de futbol

i Agenda

JULIOL – AGOST – SETEMBRE
2017

Dissabte 29 de
juliol:

RECAPTE DE LA FESTA
MAJOR
Amb la participació de
l’Associació Els Tres
Tombs de Llorenç
FESTA MAJOR DEL
PRIORAT
11 h GISELA DE FOC
ofereix l’espectacle Be
Hoop a Hula
12 h BANY D’ESCUMA
13 h PREGÓ DE FESTA
MAJOR
13.30 h VERMUT
16.30 h ESPECTACLE
INFANTIL “El país de les
festes” a càrrec de la
Cia. Tot Diver, amb Lulú
i Pupi.
17.30 h XOCOLATADA
21 h SOPAR DE FESTA
MAJOR
23 h BALL AMB
L’ORQUESTRA

Seguidament

PREGÓ i SOPAR
POPULAR

Dimecres 9 d’agost:
19 h – plaça
Immaculada
CERCAVILA
Ofrena al sant patró
i cercavila amb la
participació dels grups
folklòrics Amukina,
Ball de Diables, Drac,
Els Banyetes, Grallers,
Gegants, Capgrossos,
Falcons i Ball de
bastons

22.30 h
CORREFOC
Amb la participació del
Ball de Diables i Drac
de Llorenç
24 h – carrer Francesc
Macià
CASTELLS

Diumenge 6 d’agost:
12.30 h – plaça de la
Vila
EXHIBICIÓ
CASTELLERA
Amb els Nens del
Vendrell, els Joves
Xiquets de Valls i la
Jove dels Xiquets de
Tarragona

Dimarts 8 d’agost:

20.30 h – Casa de
Cultura
INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ DE LA
FESTA MAJOR «De
Llorenç a Montserrat»

Dijous 10 d’agost:

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

Divendres 11
d’agost:

Plaça Immaculada
13 h: CONCERT
VERMUT AMB ELS
AIXARTS
19 h: ESPECTACLE
INFANTIL EL LLOP I
LES SET CABRETES,
AMB LA CIA. T DE
GRÀCIA
24 h – rambla
Marinada
NIT JOVE
Amb el DJ Aubor, Xeic i
Paradís Fiscal

Amb la colla
d’aficionats locals

Per a més informació
consulteu el programa
específic de Festa
Major.

Seguidament – carrer
Francesc Macià
SINDRIADA POPULAR

Diumenge 10 de
setembre:

A continuació – rambla
Marinada
BALL AMB
L’ORQUESTRA
GIRA-SOL

21 h – jardins d’Oriol
Martorell
SARDINADA POPULAR
I HAVANERES «Veles i
vents»
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La temporada d’estiu comença amb
millores a la piscina municipal
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Jornada de portes obertes al nou
edifici de l’ajuntament a la rambla
Marinada

8
13

La Llar d’Infants El Nieró acomiada el
curs escolar amb nous tendals
Es recupera la tradició del pa beneït
durant la Festa Major Petita
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Una reflexió a la meitat del mandat
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

Han passat dos anys des de la presa de possessió del mandat i crec que
és hora de passar comptes amb els veïns i veïnes de Llorenç. De fet, fa
pocs dies, vàrem fer una reunió informativa per tal de poder explicar el que
s’havia fet. La idea era poder compartir i presentar una sèrie de dades, algunes vegades en forma de números però també d’altres explicatives de per
què s’ha actuat d’una manera determinada.
L’objectiu principal és la bona gestió dels recursos públics, la transparència i la proximitat. Dit això, estem mantenint una línia de contenció
de la despesa que, tot i que s’han dut a terme dues obres amb una forta
càrrega econòmica, ens permet mantenir el deute viu a 31 de desembre del
2016 en un 40 %. Ara hem d’encarar la segona de les prioritats a nivell d’inversions previstes: el nou accés a la plaça de la Vila, amb un pressupost
del projecte d’uns 400.000 €, que podrem assumir sense incrementar l’endeutament gràcies al Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona.
Gràcies a la Diputació,
Des de les regidories s’estan duent
podrem assumir la
a terme les tasques per a assolir els
objectius marcats; a voltes ens hem
creació del nou accés
hagut d’adaptar a les propostes rea la plaça de la Vila
budes per part de les entitats i assense incrementar
sociacions que formen el teixit social
l’endeutament
del poble.
Tanmateix, el «Passem comptes»
celebrat ens ha facilitat poder accedir i donar les explicacions que pertoquen als llorencencs i llorencenques. En la nostra manera de treballar, intentem donar una resposta adequada a les consultes i requeriments
presentats. Però també s’ha de fer un esforç per entendre que les voluntats
i les solucions, majoritàriament, no van del bracet.
A hores d’ara, ja estem treballant en els pressupostos per a l’any vinent, i
una de les particularitats serà l’annex d’inversions, el qual ens permetrà
treballar en un horitzó a mitjà termini i ser previsors tant en les despeses com en els ingressos futurs. Les noves tecnologies ens permeten projectar escenaris futurs, i disposem d’una informació avançada i actualitzada
per a plantejar nous reptes.
iLlorenç JULIOL 2017
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Treballs de
jardineria i
manteniment per
a millorar la via
pública
En les darreres
setmanes s’han dut a
terme podes d’estiu
en diversos carrers i
places

S’ha canviat el reg, s’ha
ressembrat la gespa i s’ha
canviat la maquinària de
depuració de l’aigua

S’incrementa la
freqüència de
recollida de la
fracció orgànica
La intenció és minimitzar
les molèsties que pot
ocasionar a l’estiu
l’augment d’aquest tipus
de residus
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A Llorenç s’han dut a terme uns treballs de poda i desbrossament en el
polígon industrial de l’Empalme, a la
zona esportiva, a la rambla Marinada
i a les places de la Vila, del Mas i de la
Immaculada. Aquestes tasques les ha
realitzat personal contractat a través
d’un conveni signat entre la Diputació i el Consell Comarcal. L’Ajuntament també ha reparat un tram
de vorera malmesa a l’avinguda de
l’Estrella i ha instal·lat nous parterres
amb flors als carrers Cor del Raïm i de
les Escoles.

Renovacions a les
instal·lacions de la
piscina municipal
La piscina municipal s’ha sotmès a
unes quantes transformacions per
a millorar-la abans de començar la
temporada. A la gespa, s’ha fet una
modificació en el traçat del reg i s’han
canviat alguns aspersors per altres de
més abast que puguin arribar a totes
les zones. A més, s’ha replantat gespa
d’última generació en alguns trossos
on hi havia herbes de camp. Pel que
fa a la piscina, s’ha renovat la maquinària de depuració de l’aigua (els
sensors de clor i PH i el filtre de sorra,
que eren molt vells) i s’han instal·lat
comptadors de consum per a regular
l’aigua utilitzada. També s’han millorat els accessos a la zona esportiva
amb la pavimentació i la il·luminació.

L’Ajuntament torna a augmentar la
freqüència de la recollida de la matèria orgànica a l’estiu amb la intenció d’evitar les males olors. El servei
passarà a realitzar-se de dos a tres
cops per setmana.
Aquesta mesura pretén minimitzar
les molèsties que ocasiona als veïns
i veïnes l’augment de la producció
d’aquests residus durant els mesos
de més calor. En ocasions, les altes
temperatures poden provocar males
olors i altres problemes de salubritat.

Entre les inversions de
futur previstes hi ha el nou
accés a la plaça de la Vila,
que es preveu finançar amb
l’ajut de la Diputació de
Tarragona

La millora dels serveis i de la via
pública centra els dos primers
anys de legislatura
L’equip de govern organitza una sessió
per a retre comptes a la ciutadania sobre la
destinació dels recursos municipals

L’Ajuntament de Llorenç ha volgut
retre comptes a la ciutadania i explicar a què s’han destinat els diners
públics durant els dos primers anys
de mandat. Amb aquest objectiu es
va convocar una sessió informativa el
passat 16 de juliol, en la qual també
es van donar a conèixer alguns dels
projectes previstos d’aquí al final de
la legislatura.
Segons les dades presentades per
l’alcalde, Jordi Marlés, el finançament necessari per a la construcció
del nou edifici de l’ajuntament i per
a la instal·lació de gespa al camp de
futbol centren gairebé el 94 % dels

préstecs del consistori. En total són
968.501.13 € que està previst amortitzar l’any 2026. Tot i aquestes grans
inversions, la tresoreria de la corporació segueix tenint 1.712.228,08 €,
fet que, segons Marlés, mostra una
bona gestió dels recursos públics i
un equilibri patrimonial i financer
que ja es feia palès en l’informe favorable fet per part d’Intervenció sobre
els comptes de l’exercici 2016.
Més enllà dels dos grans projectes de la legislatura, des de l’equip
de govern s’ha prioritzat l’ampliació
dels serveis municipals i la millora de
la via pública. L’alcalde insistia que la

seva voluntat no és «posar creuetes
en el programa electoral, sinó donar
resposta a les necessitats de la ciutadania». Així, doncs, s’han pres mesures com la renovació dels equips
de cloració de l’aigua, la millora de
l’accés a la zona esportiva i la nova
senyalització de diversos trams urbans i de carretera per a garantir la
seguretat de vehicles i vianants. El
foment de l’ocupació i l’ampliació de
l’oferta formativa per a persones aturades ha estat una altra prioritat, així
com la posada en marxa del servei
de Centre de Dia. Finalment, s’ha fet
un esforç important per escoltar els
joves i les entitats i poder atendre’n
les necessitats, principalment a través de la Taula de Cultura.

La prioritat de
l’equip de govern és
donar resposta a
les necessitats de la
ciutadania de Llorenç
Inversions de futur
L’estat actual dels comptes municipals permet afrontar nous reptes com
el nou accés a la plaça de la Vila. El
cost del projecte serà de 400.000 €
que es preveu finançar a través dels
ajuts del PAM que atorga la Diputació de Tarragona. De cara al futur hi
ha també altres inversions previstes
com l’adequació de dos habitatges
d’emergència social, la remodelació
de l’antic Nieró, la sectorització de
la xarxa municipal d’aigua i el cobriment de la pista poliesportiva.
iLlorenç JULIOL 2017
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L’Ajuntament renova tres
persones contractades a
través de la Garantia Juvenil
Un cop finalitzat el contracte que se’ls va fer a través del
programa de Garantia Juvenil, l’Ajuntament ha decidit renovar tres persones per tal que puguin donar suport en
les tasques de trasllat al nou edifici de la rambla Marinada.
Dos d’aquests joves estan realitzant tasques administratives i un tercer col·labora amb els serveis de biblioteca i joventut. Actualment tenen un contracte d’obra i servei que
finalitzarà al mes de setembre.
Aquesta és una de les mesures que duu a terme el consistori per a fomentar l’ocupació i reduir la taxa d’atur. Al
mes de juny aquesta va ser del 12,11 %, un percentatge
molt inferior al de les mitjanes comarcal i catalana.

El projecte Handmade de l’Institut
Coster de la Torre es presenta a
Llorenç

Cloenda dels cursos i
activitats que fomenten
l’aprenentatge de l’anglès
Durant els mesos de juny i juliol, 9 joves han participat en
un curs intensiu de 60 hores que els ha permès millorar el
seu nivell d’anglès. La bona acceptació d’aquesta iniciativa
de l’Ajuntament ha fet que, a partir del curs vinent, es plantegi oferir aquesta formació durant tot l’any.
D’altra banda, han finalitzat les sessions d’audiovisuals
en llengua anglesa i subtitulats que s’oferien de forma gratuïta i que finalitzaven amb un petit col·loqui conduït pel
professor Albert Lombardero. La iniciativa es reprendrà al
mes d’octubre.
6
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L’atur continua amb
la seva tendència
a la baixa, amb un
total de 116 persones
aturades al mes de
juny

Els alumnes que participen en el projecte
Handmade de l’Institut Coster de la Torre
de la Bisbal del Penedès l’han presentat
al municipi. Un grup d’alumnes treballen
conjuntament confeccionant de manera
artesana objectes de bijuteria i decoració
que venen als mercats de la comarca amb
paradetes. Els objectius del projecte són fomentar l’autonomia personal i les habilitats
socials i comunicatives i proporcionar als
joves eines per a la inserció social i laboral.
A banda d’aquest, l’Aula de Projectes de
l’Institut també compta amb la Cantina de
l’Insti, el Jardí i el de Comprar i Cuinar. Tots
ells utilitzen una metodologia manipulativa
i competencial que s’emmarca dins el treball
per projectes.

El consistori
apel·la al civisme
per evitar actes
vandàlics contra
el mobiliari urbà

FOTOS CEDIDES PER JAUME CATÀ MITJANS

L’endemà de la revetlla de Sant
Joan va deixar alguns actes
vandàlics al municipi, en concret a l’escola Les Cometes. El
videoporter i un dels vidres
del centre van aparèixer trencats per l’impacte d’una pedra.
Aquest no és l’únic cas registrat
a Llorenç en els últims mesos,
ja que també s’ha trobat una
de les jardineres de la plaça
Montserrat a terra, trencada, i
les plaques solars de la zona esportiva han aparegut malmeses.
L’Ajuntament llorencenc, davant
aquests actes, es veu obligat a
reposar el mobiliari urbà afectat, amb el cost que això suposa
per als comptes municipals i, de
forma indirecta, per a tots els
ciutadans.
Més enllà d’aquests actes vandàlics més visibles, també són
incivisme els abocaments incontrolats dels residus i deixarlos fora dels contenidors. Cada
fracció orgànica ha d’anar dipositada dins el contenidor corresponent i mai se’n pot deixar res
fora. En cas de residus especials
o de grans dimensions cal portar-los a la deixalleria.

El nou edifici de la
rambla Marinada
acollirà l’Ajuntament,
la nova Biblioteca i
el Punt d’Informació
Juvenil

El nou edifici de l’ajuntament
obre les portes a la ciutadania
El passat mes de juny els llorencencs i
les llorencenques van tenir la possibilitat
de visitar les noves instal·lacions
ubicades a la rambla Marinada
L’Ajuntament de Llorenç va organitzar el passat dia 12 de juny una jornada de portes obertes per tal que
la ciutadania pogués visitar les que
seran les noves dependències municipals a partir d’aquest mes de juliol.
L’edifici, ubicat a la rambla Marinada,
acollirà també altres equipaments
i serveis com la Biblioteca i el Punt
d’Informació Juvenil.
Els assistents van ser rebuts per
l’alcalde, Jordi Marlés, i van recórrer
els diferents espais, un total de 1.500
metres quadrats distribuïts en una
planta baixa i dos pisos. Al llarg de
tot el recorregut van ser-hi presents
també altres regidors del consistori.
L’amplitud de les instal·lacions, la lluminositat i les millores en l’accessibilitat, que permeten que hi puguin ser
ateses persones amb mobilitat reduï-

da, van ser alguns dels aspectes més
destacats pels visitants.

La jornada va permetre
als visitants conèixer
les noves dependències
municipals, que entraran
en funcionament a finals
de juliol
Recordem que la planta baixa acollirà l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), els despatxos de l’Alcaldia i
la Secretaria i la Biblioteca Municipal.
A la primera planta hi haurà l’Arxiu
Municipal, els despatxos dels grups
polítics i regidors, el Jutjat de Pau i la
sala de plens.
iLlorenç JULIOL 2017
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Els alumnes
de l’Escola
Les Cometes
acomiaden el curs
escolar

Els nous tendals ofereixen
el màxim d’espai d’ombra
possible i són molt més
pràctics

Nous tendals i instal·lació d’aire
condicionat a la llar d’infants
El Nieró
El passat mes de juny el centre va
organitzar la festa de fi de curs amb
actuacions dels alumnes i un petit refrigeri
L’Ajuntament de Llorenç té previst
dur a terme un seguit de millores
a la llar d’infants municipal El Nieró per a garantir el benestar dels
alumnes, sobretot durant els mesos de més calor. El passat mes de
juny s’hi van canviar els tendals
existents, que estaven malmesos
i eren poc pràctics, per uns altres
que ofereixen el màxim d’espai
d’ombra possible i eviten el sobreescalfament de les classes.
De cara al curs vinent, el consistori té previst també instal·lar l’aire
condicionat a les aules. Actualment

el centre disposa d’un sistema de
ventilació natural, però es considera que aquesta inversió milloraria
l’espai d’activitats i de descans dels
alumnes.
Una iniciativa dels delegats i
pares de la llar ha permès també
millorar l’aspecte del pati. Durant
uns quants dissabtes i dies festius,
un grup de voluntaris van pintar
el mur que envolta el pati extern.
Des de l’Ajuntament es vol agrair la
seva col·laboració desinteressada
així com també al Josep Orpi que
amb els seus consells hagi fet possible continuar amb el projecte de
l’hort.

Comiat del curs escolar
El passat 16 de juny la Llar d’Infants va organitzar la seva festa de
fi de curs, que enguany va dedicar
al musical La Nit de Sant Joan. Els
alumnes més petits van oferir diversos balls davant els pares, mares
i equip docent. També va haver-hi
un petit refrigeri. Els nens i nenes
més grans, que el curs vinent ja
aniran a l’escola, van convidar a
coca tots els assistents.
8
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El passat 17 de juny l’Escola Les Cometes va celebrar la seva festa de fi
de curs. Com en altres ocasions, els
pares van tenir l’oportunitat de visitar les instal·lacions del centre i veure alguns dels treballs realitzats pels
alumnes. L’AMPA va organitzar una
tarda en la qual pares i fills van poder
berenar plegats.
D’altra banda, es va organitzar el
comiat dels alumnes de 6è que finalitzaven la seva escolarització al centre i
als quals es va desitjar molt d’èxit en
la nova etapa que començaran a partir del setembre. La festa va incloure
un sopar multitudinari i música de DJ
que va dinamitzar la vetllada.
L’Ajuntament de Llorenç va aprofitar la celebració per a retre un petit homenatge a tres membres de
l’equip docent que s’han jubilat durant aquest curs escolar: es tracta de
la Montserrat Martí, l’Helena Palau i
la Fina Vives, a les quals es va agrair
la seva tasca durant tots els anys que
han treballat al centre. Totes tres van
rebre un petit obsequi obra de l’artista Roser Oter.

Els petits han gaudit
del casal d’estiu; els
mitjans, de les activitats
mediambientals, i els
grans, d’esports

Prop de 140 infants i joves
participen en les activitats
d’estiu
Al mes de juliol s’han programat diverses activitats d’educació en el lleure a Llorenç del Penedès, destinades als
infants i joves que gaudeixen de les vacances escolars. En
funció de l’edat, s’han organitzat tres grups amb activitats
específiques per a cada un: els més petits han participat
en el casal d’estiu, el grup de mitjans han gaudit d’activitats de caire mediambiental per a conscienciar-los sobre
la importància del reciclatge i la sostenibilitat, i els grans
han fet activitats esportives. En total, hi han participat un
total de 137 infants i joves d’entre 3 i 16 anys, dirigits per
un grup de 14 monitors i monitores i una directora de
lleure.

S’imparteix un curs de
primers auxilis i ús dels
desfibril·ladors
El passat 29 de juny es va impartir un curs de primers auxilis i ús dels desfibril·ladors a la Casa de Cultura municipal. Un total de 20 participants van assistir a la sessió,
impartida per quatre instructors voluntaris. El curs formava part del Proyecto Andrea, impulsat per Paco Florido,
que ofereix sessions de formació amb persones que hi
participen de forma desinteressada. L’Ajuntament fa una
valoració positiva del desenvolupament del curs i de l’assistència, prou significativa gràcies als anuncis de la circular mensual.

El rock acompanya les diades
dels Diables i els Bastoners de
Llorenç
Aquest mes de juny, el Ball de Diables de Llorenç ha celebrat el seu 35è aniversari amb el XVI Foc i Rock. El vermut
electrònic i la ràdio Esventada van ambientar la botifarrada popular per començar la jornada, que va tenir el seu
punt àlgid amb el correfoc celebrat amb les colles de Riudoms, Bellveí i Calafell, a més dels amfitrions. Un cop acabat van actuar els grups Atupa (de rap, dancehall i reggae)
i Seguirem, amb un concert de tribut a Obrint Pas. Per la
seva banda, els Bastoners de Llorenç van celebrar el Bastoner Rock amb una cercavila feta amb les colles convidades
del Vendrell, Sant Jaume, els Monjos i Bellveí, seguida d’un
sopar i un concert amb el DJ Pal.
iLlorenç JULIOL 2017
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Llorenç es mulla
per l’esclerosi
múltiple
La solidaritat ciutadana
va fer possible recaptar
1.100 euros per a lluitar
contra la malaltia

El passat 9 de juliol, el municipi es va
sumar a la campanya «Mulla’t», que
s’organitza amb l’objectiu de donar
suport als afectats per l’esclerosi múltiple. Durant la jornada es van recaptar 1.100 euros gràcies als donatius,
al que es va recollir amb el material
de marxandatge i als beneficis de les
entrades i del servei de bar.
Els participants van nedar diversos
metres solidaris i es van llençar a l’aigua en una remullada conjunta que
es va fer dos cops al llarg del dia.

Bona acollida de les
activitats als parcs
de salut
Aquest mes de juliol finalitzen les
activitats que des del passat mes de
febrer s’han ofert als parcs de salut
amb l’objectiu de fomentar una gent
gran activa i que han tingut una molt
bona acollida, fins al punt que de
cara al mes de setembre es planteja
la possibilitat de fer dos grups que es
trobarien els dimarts i dijous a partir
de dos quarts de deu del matí.
Per al curs vinent també està previst oferir un taller d’agilitat mental
per a gent gran amb la voluntat de
treballar la ment d’una manera lúdica. El curs es farà els dilluns de 9 a
11 h. Les persones interessades a inscriure-s’hi poden informar-se’n a la
Casa de Cultura.

Sortides periòdiques
per a fomentar una
gent gran activa
Aquest mes de juliol s’ha
organitzat una visita a
les fonts de Montjuïc i al
teatre El Molino

10
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Les activitats s’han
complementat amb caminades
culturals, cada darrer dijous
de mes, que han estat guiades
pel Ramon Robert

Des de principis d’any, molts llorencencs i llorencenques han participat
en les sortides que s’han organitzat
amb la intenció de fomentar una vellesa activa. Han visitat el santuari de
Montferri, Valls, l’Estartit i les ruïnes
d’Empuriabrava, i també han viatjat a
Conca i a Lleó. El passat mes de maig
van conèixer la Casa de les Punxes i el
Museu d’Art de Catalunya. Finalment,
aquest mes de juliol s’han apropat a
les fonts de Montjuïc i han gaudit
d’un espectacle al teatre El Molino.

Teatre, música i pintura
per a celebrar el centenari
de La Cumprativa
L’entitat va celebrar el seu
aniversari amb un acte que va
comptar amb la presència del
conseller d’Interior i l’actual
titular de Cultura
El passat 6 de maig La Cumprativa es vestia de festa per celebrar el seu centenari. Ho va fer amb un gran acte, conduït
per Lourdes Catà i Benjamí Nogués, on es va presentar el
quadre del centenari fet per l’artista local Ma. Teresa Baltasar. Maria Rafecas es va posar en el paper d’àvia per explicar
als seus nets, Ferran Colet i Anna Fontantals, els inicis de la
societat, per què va estar tancada durant dues dècades i
com ha arribat fins ara, en una representació teatral.
El toc musical el van posar els llorencencs Helena Cullaré
—flauta—, Francesc Minguella —violoncel—, Gerard Romero —clarinet— i Daniel Vidal —piano— amb un concert
de música clàssica. L’acte va comptar amb els parlaments

Durant l’acte es va
repassar la història
de la societat i
s’explicà per què
va estar tancada
durant dues dècades

del president de la Societat Cultural i Recreativa, Joan Casals; el conseller d’Interior, Jordi Jané; l’actual conseller de
Cultura (aleshores director general), Lluís Puig, i l’alcalde de
Llorenç, Jordi Marlès. Els assistents van gaudir d’una copa
de cava i galetes. Durant l’any, diversos actes commemoraran l’aniversari, com la recuperació del pa beneït, un campionat de botifarra i un altre de dominó.

El 7è ViGralla torna a
difondre la cultura dels
vins penedesencs
Durant un cap de setmana,
es van servir fins a 5.000
degustacions de vi
Llorenç ha tornat a acollir, per setè any consecutiu, el ViGralla, la mostra de vins i caves del Baix Penedès. Es tracta
d’una festa plenament consolidada, on són presents cellers fins i tot de fora la comarca i milers de visitants. Bona
mostra d’això són les 5.000 degustacions de vi que es van
servir durant el cap de setmana a la sala de tast creaLa música en
da per a l’ocasió dins el cedirecte, els vermuts
ller cooperatiu de Llorenç.
i esmorzars o la
S’hi havien organitzat tres
caminada van
tastos-maridatges que es
acompanyar els
van omplir de gom a gom.
maridatges
A banda del vi, el ViGralla també va comptar amb
altres propostes que l’acompanyaven, com la música en
directe, una exhibició canina, un esmorzar popular, el vermut electrònic o la caminada-tast per Bonastre. Un any
més, va complir l’objectiu de difondre la cultura del vi.
iLlorenç JULIOL 2017
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Llorenç se suma al Festival
EVA de narració oral de
contes per a adults
Per primera vegada, Llorenç s’ha sumat a la roda del Festival En Veu Alta, que apropa la narració oral a diversos municipis del Penedès i el Garraf. El nostre va acollir la sessió
de contes per a adults «La flor que palpita», a càrrec de
Yoshi Hioki. L’espectacle se centrava en històries i poesies
carregades de sensualitat i humor, amb la dona, la bellesa
i la llibertat com a temes recurrents dels relats. La majoria de les obres són poesia tanka (un tipus de composició
japonesa que significa «poema curt»), recopilades del llibre de contes Konjyaku Monogatari, editat al segle XII. Les
històries estaven acompanyades d’una coreografia subtil
i simbòlica.

Yoshi Hioki va narrar els
contes de «La flor que
palpita», acompanyats
d’una coreografia subtil

La Coral Harmonia celebra
els seus 20 anys amb el
concert d’estiu
El passat 17 de juny va tenir lloc el tradicional concert d’estiu de la Coral Harmonia, que va ser més especial que mai
perquè celebrava els seus 20 anys. I ho va fer amb un guió
humorístic que intercalava les cançons descrivint les característiques d’aquesta coral, formada per 49 cantaires. A
la primera part van predominar els temes dels anys 60 i la
segona va comptar amb temes emblemàtics com Enamorat de tu i d’altres estrenats sobre l’escenari. La interpretació a capella d’Ara que tinc 20 anys, del Serrat, va posar el
punt i final.

Divendres de concerts
a la fresca en diferents
racons
Aquest mes de juliol s’ha tornat a organitzar el cicle d’actuacions a la fresca amb una novetat: la descentralització
de les actuacions per fer arribar l’ambient de la música a
tots els racons. El cicle va començar el dia 7 amb el concert
Set de guitarres, del grup de guitarres de l’Escola Municipal Calvet de Vilafranca. La Cia. Fourmie & Cigale va portar,
la segona setmana del mes, un concert revulsiu amb una
arpa celta i un violí a la plaça del Lledoner. El dia 21 es va
programar el «Liceu a la fresca», amb la projecció de l’òpera Il Trovatore al carrer Mestre González, i el cicle es tanca
amb un espectacle de màgia familiar davant el sindicat
agrícola el divendres 28 a les 22 h.
12
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L’encarregat de
tancar el cicle és
el mag Magnolo, el
divendres 28 davant
el sindicat agrícola

La Festa Major Petita
recupera la tradició del pa
beneït
Llorenç va celebrar la revetlla de Sant Joan coincidint
amb la seva Festa Major Petita, amb un sopar popular a
la terrassa, amb molt èxit d’assistència, que va anar seguit
del Ball de Diables, el correfoc festiu i l’encesa de la foguera. Diumenge es va recuperar la tradició del pa beneït
per part de La Cumprativa i es va celebrar una ballada de
sardanes amb la cobla Ressò dels Dansaires del Penedès,
amb exhibició de sardanes estàndard. La Festa Major es
va completar amb balls de saló, el festival de patinatge
del Club Patí Llorenç, un torneig de futbol de l’Associació
Ramon Sicart i la inauguració de la temporada de Cinema
a la Fresca.

Fi de temporada dels clubs
i entitats esportives
Un canvi en la direcció esportiva
ha permès al Club Futbol Llorenç
acabar en setena posició
Tot i el mal inici de temporada del Club Futbol Llorenç, que
ha competit en la 3a divisió catalana, l’equip ha finalitzat en
setena posició després d’un canvi en la direcció esportiva.
Per la seva banda, l’Associació Esportiva Ramon Sicart va
celebrar, el passat 25 de juny, una jornada de cloenda durant la qual es va gaudir d’un sopar de germanor.
El dia 11 de juny, el Club Bàsquet Llorenç va celebrar el
final de temporada amb partits entre les diverses categories. Enguany, el preinfantil masculí ha estat l’equip que ha
assolit els millors resultats.
Finalment, el Club Patí Llorenç va oferir el seu festival
d’estiu, que va servir de comiat dels entrenadors Arnau Arbiol i Arantxa Morales, que deixen el club per afrontar nous
reptes professionals.
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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

L’hora ha arribat

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

El referèndum de l’1 d’octubre es basa en el desplegament del dret d’autodeterminació de les nacions
previst en els tractats internacionals. Des del Partit
Demòcrata treballem per garantir-ne la celebració
amb èxit i demanem una participació massiva, així
com un Sí rotund a la independència de Catalunya.
Tanmateix, la negativa del Govern espanyol al
diàleg sobre el referèndum i la bel·ligerància amb
què s’hi oposa genera preguntes, com és normal,
a Catalunya com també als analistes, periodistes i
al conjunt d’actors de la comunitat internacional.
És per això que, en el marc de la campanya «Sí al
millor país» que hem engegat des del PDeCAT, celebrem actes arreu del territori per a tractar l’abans
i el després del referèndum d’autodeterminació.

Podeu consultar totes les notícies relacionades
en els següents enllaços:
http://www.partitdemocrata.cat/wp-content/
uploads/Argumentari-8.-Llei-del-refer%C3%A8ndum.pdf
http://www.partitdemocrata.cat/wp-content/
uploads/Llei-del-Referendum.pdf
Assemblea local PDeCAT

A Llorenç s’ignora sistemàticament l’oposició

DECIDEIX LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
decideixllorenc.wordpress.com

Aquest mes de maig vam arribar a la meitat de la
legislatura.
En el discurs de presa de possessió l’alcalde deia:
«Escoltarem les propostes que ens facin arribar les
altres forces polítiques que el constitueixen, a fi de
treballar plegats en els punts en comú i apropar
distàncies en aquells que ens separen.»
Després d’aquests dos anys, podem afirmar que
els partits de l’oposició no ens sentim de cap manera escoltats per l’equip de govern. No veiem cap
voluntat de treballar plegats ni d’apropar distàncies. Hem estès la mà reiteradament per treballar
conjuntament temes que ens preocupen, però no
se’ns té en compte. No se’ns informa de què s’està
fent des de l’equip de govern i només ens n’assa-

bentem quan ho preguntem o presentem propostes sobre temes relacionats.
Els plens són un pur tràmit legal, sense debat.
Estem a punt de traslladar-nos a un nou ajuntament i ni tan sols se’ns n’han mostrat les instal·lacions, com si els tres grups de l’oposició no forméssim part del consistori. Representem el 48 % de la
població, i volem representar-los amb dignitat.
I l’exemple més clar, el butlletí municipal: un document finançat amb diners públics i que hauria
de ser plural i representar tota la ciutadania de Llorenç i on només se’ns cedeix un minúscul paràgraf
a la penúltima pàgina.
DL, ERC, PSC

Orgullós de ser CATALÀ I CATALANISTA

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA
/pscllorenc
pscllorencdelpenedes.wordpress.com

Vaig néixer en la que és la meva pàtria, construïda per grans personatges i per ciutadans amb
una identitat comuna; on es mengen mongetes
amb botifarra, allioli, cargols i pa amb tomàquet;
on es beu cava, Vichy Català i aigua del Montseny;
on diem «No fotis!»; on hi ha grans monuments
i passegen gegants al so de la música; on fem
torres humanes que van directes al cel; on La
Patum és més que una festa; on va néixer la sardana; on de donar cops de bastons en fem una
dansa; on els diables surten a ballar al carrer, i on,
a més, hi ha una llengua pròpia.
Soc com la majoria d’aquest poble: demòcrata
i antitotalitari.
Lluito amb les armes de la democràcia i defujo

la demagògia i la mentida, del mil·lenarisme i el
totalitarisme.
Respecto i lluitaré com a demòcrata perquè
els independentistes puguin defensar les seves
raons, però no acceptaré que em vulguin imposar
els seus principis.
Vaig néixer a Catalunya i soc català i catalanista
fins a la medul·la... però no soc independentista.
No deixem que els que més criden es pensin
que són Catalunya; la pàtria és de tots.

A Llorenç s’ignora sistemàticament l’oposició

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
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Aquest mes de maig vam arribar a la meitat de la
legislatura.
En el discurs de presa de possessió l’alcalde deia:
«Escoltarem les propostes que ens facin arribar les
altres forces polítiques que el constitueixen, a fi de
treballar plegats en els punts en comú i apropar
distàncies en aquells que ens separen.»
Després d’aquests dos anys, podem afirmar que
els partits de l’oposició no ens sentim de cap manera escoltats per l’equip de govern. No veiem cap
voluntat de treballar plegats ni d’apropar distàncies. Hem estès la mà reiteradament per treballar
conjuntament temes que ens preocupen, però no
se’ns té en compte. No se’ns informa de què s’està
fent des de l’equip de govern i només ens n’assa-

bentem quan ho preguntem o presentem propostes sobre temes relacionats.
Els plens són un pur tràmit legal, sense debat.
Estem a punt de traslladar-nos a un nou ajuntament i ni tan sols se’ns n’han mostrat les instal·lacions, com si els tres grups de l’oposició no forméssim part del consistori. Representem el 48 % de la
població, i volem representar-los amb dignitat.
I l’exemple més clar, el butlletí municipal: un document finançat amb diners públics i que hauria
de ser plural i representar tota la ciutadania de Llorenç i on només se’ns cedeix un minúscul paràgraf
a la penúltima pàgina.
DL, ERC, PSC

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

4 D’ABRIL DEL 2017 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació acta sessió del dia 24/01/2017

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

Aprovació distribució del superàvit 2016

PDeCAT

DL-CUP-PA, PSC-CP,
ERC

Aprovació incorporació del romanent

PDeCAT

DL-CUP-PA, PSC-CP,
ERC

Aprovació modificació de crèdit 2/2017

PDeCAT

DL-CUP-PA, PSC-CP,
ERC

Aprovació nomenament representant de la corporació a l’assemblea general del Consorci
d’Aigües de Tarragona

PDeCAT, PSC-CP, ERC

DL-CUP-PA

Aprovació sol·licitud subvenció PAM 2017

PDeCAT, ERC

DL-CUP-PA, PSC-CP

Aprovació modificació serveis recollida d’escombraries

PDeCAT, PSC-CP, ERC

Moció per a proposar l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la societat La Cumprativa
amb motiu del seu centenari

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

PSC-CP

Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

PDeCAT, DL-CUP-PA,
ERC

PSC-CP

Moció de condemna a la judicialització de la política per part de l’Estat espanyol

PDeCAT, DL-CUP-PA,
ERC

Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès per a la defensa
dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl

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

PDeCAT (1)

Moció que presenta el Grup Socialista amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les
Dones

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

PDeCAT (1)

Moció que presenta el grup municipal del PSC contra les pràctiques abusives de les
empreses del sector elèctric i per la qualitat del subministrament, per una millora de la
inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica

PDeCAT, PSC-CP, ERC

DL-CUP-PA

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (DL/CUP/
PA) per un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades pel Ple

DL-CUP-PA, PSC-CP, ERC

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (DL/
CUP/PA) per la retirada de tots els símbols franquistes de Llorenç del Penedès

PDeCAT (4), DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC

Moció per a demanar al Departament de Salut que enceti el «projecte sanitari: patologia
ambiental per a professionals de la salut pública»

DL-CUP-PA, PSC-CP

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA

PDeCAT (5)

PDeCAT (1)
PDeCAT (2)

PDeCAT

ERC

27 DE JUNY DEL 2017 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Urgència per entrar un nou punt en l’ordre del dia

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

Aprovació acta sessió del 04/04/2017

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

Aprovació, si s’escau, del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)

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

Aprovació modificació del reglament regulador de les places del Centre de Dia

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

Aprovació modificació de crèdit 3/2017

PDeCAT, ERC

Aprovació, si s’escau, encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació
i posada en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics
de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntaments de la comarca del Baix
Penedès

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

Aprovació denominació de la biblioteca municipal com a «Maria Rafecas»

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

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

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

Aprovació nomenament membres de la comissió municipal de delimitació termes
municipals Llorenç del Penedès i limítrofs de St. Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès

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

Moció per la creació d’un protocol contra el sexisme a la Festa Major i als esdeveniments
d’ofici i festius

DL-CUP-PA, PSC-CP, ERC

PDeCAT

Moció per l’activació dels directoris de comerç i d’empreses en l’apartat de serveis
municipals del web de l’Ajuntament

DL-CUP-PA, PSC-CP, ERC

PDeCAT

Moció per la creació d’un pla local d’equipaments

DL-CUP-PA, PSC-CP, ERC

PDeCAT

Moció de l’Alcaldia per declarar la capitalitat compartida a la vegueria del Penedès

PDeCAT, PSC-CP

ERC

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA, PSC-CP

DL-CUP-PA

Cloenda dels
cursos de
formació

Entre els mesos de maig i juny s’han acabat les classes de les
formacions no reglades organitzades des de l’Ajuntament: català,
anglès per a adults, repàs d’anglès, taller de memòria i informàtica
per a la gent gran, patchwork, zumba, pilates, gimnàstica i el taller
«L’agulla». A més, la 8a temporada del club de lectura organitzat per
la Biblioteca també s’ha clausurat, amb el protagonisme de Josep
Palau Fabre en l’any del centenari del seu naixement.

