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Benvinguda al nou curs amb una àmplia
oferta formativa i de lleure
Més de 300 infants han tornat a les aules i els clubs locals han començat
una nova temporada esportiva

i Agenda

NOVEMBRE - DESEMBRE
2019

Del divendres 1
al dissabte 30 de
novembre

Lloc: Biblioteca Mestra
Maria Rafecas
EXPOSICIÓ DE LES
PLAQUES DE CAVA DE
LA FESTA MAJOR DE
LLORENÇ DEL PENEDÈS,
des de l’any 1997, i
d’altres

Del divendres 1
al dissabte 30 de
novembre

Lloc: Biblioteca Mestra
Maria Rafecas
EXPOSITOR AMB
LLIBRES RELACIONATS
AMB EL MÓN DEL VI, EL
CAVA I LA VINYA

Dimarts 5 de
novembre

17.30 h
Lloc: Biblioteca Mestra
Maria Rafecas
TALLER INFANTIL
«PINTEM AMB VI»

Dissabte 9 de
novembre

SORTIDA A LA
MATERNITAT D’ELNA,
ARGELÈS I AL MUME DE
LA JUNQUERA
Preu: 30 €
Organitza: La
Cumprativa Inscripcions
fins al 2 de novembre a
la Dolors Coll (telèfons
977677661/654620504) o
al Ramon Sicart (telèfon
629237560)

Diumenge 10 de
novembre

18 h
CINEMA FAMILIAR:
DUMBO
Organitza: El Centre

Diumenge 17 de
novembre

18 h
MATINALS INFATILS
Organitza: El Centre

Dimecres 20 de
novembre

19 h
Lloc: Biblioteca Mestra
Maria Rafecas
XERRADA «EL MÓN
DEL VI TAMBÉ ÉS DE
LES DONES», a càrrec
de l’Institut d’Estudis
Penedesencs

Divendres 22 de
novembre

19.30 h
Lloc: Biblioteca Mestra
Maria Rafecas
ACTUACIÓ
«CORRANDES SÓN
CORRANDES»

Dissabte 23 de
novembre

VISITA A UN CELLER
AMB TAST DE VINS I
VINAGRES (sortida en
vehicles particulars)
Preu: 9 €
Inscripcions fins a l’11 de
novembre

Diumenge 24 de
novembre

18 h
MATINALS INFATILS
Organitza: El Centre

Dimecres 27 de
novembre

19 h
Lloc: Biblioteca Mestra
Maria Rafecas
CLUB DE LECTURA:
TODO ESTO TE DARÉ, de
Dolores Redondo

Desembre (data per
concretar)
HOMENATGE A
JOSEP BRUGAL, ALS
SIGNANTS DELS
PRIMERS ESTATUTS DE
LA CUMPRATIVA (1918)
I ALS COMPONENTS DE
LA REOBERTURA DE LA
CUMPRATIVA (1964)
Organitza: La
Cumprativa

Diumenge 1 de
desembre

18 h
MATINALS INFATILS
Organitza: El Centre

Diumenge 5 de
gener

CAVALCADA DE REIS
2020

NADAL 2020
• ESPECTACLE INFANTIL
• TARDA DE TALLERS
• ESPECTACLE MUSICAL
• GRAN QUINTO DE
NADAL (2a edició)
Organitza: El Centre
• CONCERT DE NADAL
A CÀRREC DEL
RECONEGUT PIANISTA
LLORENCENC JORDI
CAMELL
Organitza: El Centre
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Nova convocatòria del programa
«Start» per a afavorir la inserció
laboral del jovent

8

Millora de la seguretat viària amb el nou
accés a la plaça de la Vila

9
10

El Centre celebra 130 anys estrenant les
instal·lacions de la nova seu social
La música i les tradicions
protagonitzen una nova edició
de la Festa Major
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Ajuntament de
Llorenç del Penedès
Jordi Marlès Ribas

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)

Alcalde president
Àrea d’Hisenda, d’Urbanisme
i Benestar Social
alcaldia@llorenc.cat
urbanisme@llorenc.cat
Ignasi Saura Jané

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)

1r tinent d’alcalde
Àrea de Personal i
Desenvolupament Econòmic
personal@llorenc.cat
ocupacio@llorenc.cat

Comença un nou curs

Juan Gabriel Callejón Hita

Encara tenim recent al record la passada Festa Major, celebrada a l’agost, i

2n tinent d’alcalde
Àrea d’Esports i Ensenyament
esports@llorenc.cat
educacio@llorenc.cat

ja aquestes passades setmanes hem tornat a les rutines que, en bona

Susanna Picó Muñoz

nostre poble un reinici.

PSC

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

mesura, ens acompanyaran al llarg del curs. El setembre ha suposat el
final de les vacances d’estiu per a molts veïns i veïnes, però també és per al
D’una banda, els centres escolars han reprès l’activitat donant un

3a tinenta d’alcalde
Àrea de Medi Ambient
i Turisme
mediambient@llorenc.cat

nou tret de sortida a les rutines familiars. Però també hem de valorar tota

Eva Rafecas Romeu

d’aquesta manera, les propostes que ens arriben del teixit associatiu local i

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent

Regidora
Àrea de Cultura i Festes
cultura@llorenc.cat

la resta d’activitats que recentment s’han posat en marxa i que, en bona
mesura, són les que marquen el ritme al qual batega el municipi. Trobem,
que van des del lleure a l’esport passant per la cultura popular.
En les entitats del nostre municipi trobem un dels principals motors
de la vida social del poble i també una magnífica oportunitat per a
ampliar i aprofundir en els nostres

Ramon Mestre Vall

Junts per Llorenç del Penedès (PDeCAT)
Independent

Regidor
Àrea de Serveis i Governació
serveis@llorenc.cat
Xavier Pova Morales
PSC

Regidor
Àrea de Joventut i Igualtat
joventut@llorenc.cat

Posem tota l’empenta
als mesos que tenim per i
endavant, cadascú des
de la seva parcel·la de
responsabilitat

tar de convidar-vos a apropar-vos-hi
a descobrir tot el que us poden oferir
si us decidiu a participar-hi. De ben
segur que us sorprendran.
D’altra banda, m’agradaria destacar aquelles formacions en les quals
participem com a ajuntament i que

Irene Sardà Ventosa
DL-CUP-PA

interessos personals. No em puc es-

Regidora
dl@llorenc.cat

estan orientades a promoure l’ocupació. Així, trobem programes com

Martí Palau Ràfols

el món laboral», que ens ajudaran en els propers mesos a fer més senzilla

Regidor
dl@llorenc.cat

la transició entre els estudis i la feina.

Eugenia Guasch López

renovada, un nou curs polític al municipi. Tenim per endavant moltes set-

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

Regidora
dl@llorenc.cat
Josep Figueras Marlès
ERC-AM

Regidor
erc@llorenc.cat

«Start-Noves oportunitats», o actuacions comarcals com «Connecta amb

I el que no és menys important: també posem en marxa, amb il·lusió
manes per a fer realitat els projectes i actuacions que ara per ara són
idees sobre el paper.
Posem tota l’empenta als mesos que tenim per endavant, cadascú des
de la seva parcel·la de responsabilitat. Fem que siguin profitosos els dies
que han de venir. També així farem més gran i ajudarem a avançar al
nostre municipi.
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Més de 300 alumnes
inicien el curs escolar a
Llorenç
Durant l’estiu s’ha aprofitat l’aturada
de l’activitat lectiva per a realitzar
treballs de manteniment en els
centres educatius
El passat 12 de setembre es va donar el tret de sortida al
curs escolar 2019-2020. A l’escola Les Cometes un total de
290 alumnes van tornar a les aules, amb emocions barrejades entre l’alegria de retrobar-se amb els companys i els
nervis de començar una nova etapa. Aquest any el centre
compta amb una única línia d’educació infantil i amb dues
de primària. Més de 23 mestres formen l’equip docent de
l’Escola.
A la Llar d’Infants El Nieró hi ha matriculats, aquest curs,
un total de 28 nens i nenes que es troben distribuïts en
dues aules: en una d’elles hi ha un grup mixt format per un
nadó i 11 petits; a l’altra, la classe dels grans, hi ha un total
de 16 alumnes.

Des del consistori s’ha aprofitat l’estiu i l’aturada de l’activitat lectiva per a dur a terme alguns treballs de manteniment als centres educatius, com la pintura de l’escola Les
Cometes.

Tret de sortida a la nova temporada esportiva
Les entitats locals han començat amb bon peu les seves competicions
Els clubs esportius han iniciat la
temporada esportiva 2019-2020
amb els mateixos objectius de potenciar la pràctica esportiva al municipi i fomentar valors entre els infants i el jovent com el respecte, la
companyonia i el treball en equip.
El Club Patí Llorenç compta aquest
curs amb més de 40 esportistes. Al
mes de novembre s’hi incorporarà
una nova entrenadora que amb
l’Andrea Baeza seran les responsables de combinar l’entrenament
tècnic i la creació d’espectacles
conjunts.
El Club Bàsquet Llorenç arrenca
amb uns 25 esportistes distribuïts
en quatre categories, tot i que
només els benjamins i alevins podran disputar la lliga.
L’Associació Esportiva Ramon Sicart inicia les competicions amb 170 infants i joves que jugaran a nivell federat.
Així mateix, alguns nois i noies del juvenil tornaran a fer
d’entrenadors dels més petits. Es manté l’afiliació amb els
equips del CF Llorenç per tal que puguin disposar de juga4
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dors de l’AERS. Per la seva banda, el CF Llorenç va guanyar
el 47è torneig Ramon Sicart i va començar la competició
amb bons resultats situant-se líder en la cinquena jornada. Actualment es manté en les primeres posicions de la
classificació.

Cursos i tallers
2019-2020
MEMÒRIA ACTIVA
Dimecres de 16.30 a 18.30 h
AGILITAT MENTAL
Dilluns de 9 a 11 h
TALLER «L’AGULLA»
Dijous de 17 a 19 h
CATALÀ PER A ADULTS
Dimarts de 18 a 19.30 h
TALLER DE TREBALLS MANUALS
Dimarts de 16 a 17.30 h
JOCS DE TAULA
Dilluns de 16 a 17.30 h

Àmplia oferta de cursos i tallers
oberts a la ciutadania
Més d’un centenar de persones van
participar en les diferents propostes
que es van posar en marxa la
temporada passada
El nou curs 2019-2020 s’inicia amb
una àmplia oferta de cursos i tallers
organitzats amb la voluntat que els
veïns i les veïnes puguin ocupar el
seu temps de lleure. Aquesta temporada es tornen a oferir cursos
relacionats amb la psicomotricitat
i els esports, com la gimnàstica per
a gent gran, el pilates, el taitxí, el
zumba i els parcs de salut; cursos
per a formar-se, com els de català
i anglès per a adults i el d’informàtica; tallers preventius, com el de
memòria activa i el d’agilitat mental, i altres de creatius i lúdics, com
els jocs de taula, el patchwork o el
taller de treballs manuals, que es
va posar en marxa durant el segon
trimestre del curs passat i va tenir
una molt bona resposta per part de
la ciutadania. Aquests cursos s’ofereixen a preus econòmics i amb

descomptes per a les persones de
més de 65 anys i les empadronades
a Llorenç i al Priorat.
Així mateix, durant aquest curs
també s’oferiran altres propostes,
com unes sessions destinades a
persones amb necessitats especials, que es fan els dilluns a la zona
esportiva; les sessions d’història,
amb l’historiador Marc Morales,
i el taller «L’Agulla», que segueix
amb la seva activitat altruista, teixint i cosint per a les persones més
necessitades.

Cloenda del curs 2018-2019
Més de 100 persones van participar el curs passat en alguna de les
propostes programades. El passat
20 de juny, com a cloenda del curs,
l’Ajuntament va organitzar una trobada amb l’alumnat de més edat.

ANGLÈS PER A ADULTS
Inicial: dimecres de 10 a 11.30 h
Entremitjos: divendres de 17.30 a 19 h o de 19
a 20.30 h
Avançat: divendres de 20.30 a 22 h
INFORMÀTICA
Dimecres de 18 a 19.30 h
GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
Dimarts i divendres de 9.30 a 10.30 h
PILATES
Dilluns i dijous de 19 a 20 h
TAITXÍ
Dilluns i dimecres de 9.15 a 10.15 h
Dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 h
ZUMBA
Dilluns de 19.45 a 20.45 h i dimecres de 19.30
a 20.30 h
PARCS DE SALUT
Dijous de 9.30 a 10.30 h
TALLER DE PATCHWORK
Dilluns de 9 a 11 h o d’11 a 13 h

Inscripcions:

Biblioteca municipal Mestra Maria Rafecas
Rambla Marinada, 27
Telèfon 977 677 106, ext. 1
Horari: de dilluns a dijous de 17 a 20 h
Correu electrònic: biblioteca@llorenc.cat
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Oferint noves oportunitats al
jovent que es troba en recerca
de feina
En el marc del programa «Start – Noves Oportunitats»,
aquest mes d’octubre s’obre al Vendrell un nou curs destinat a joves de 16 a 24 anys sense titulació i que actualment no estiguin estudiant ni treballant. L’objectiu és
retornar al món educatiu aquelles persones que no han
trobat el seu lloc als instituts i que, per la seva edat, són invisibles per a les empreses. El programa neix des del Servei d’Ocupació de Catalunya i està gestionat per la Fundació Intermedia i la Fundació Formació i Treball al Camp
de Tarragona. Per a més informació podeu consultar el
web www.startnovesoportunitats.com o apropar-vos
al Punt d’Informació Juvenil.

Nous cursos per a afavorir
la inserció laboral de les
persones desocupades
La Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès treballa de forma
coordinada amb les empreses per oferir formació que
s’adeqüi a les necessitats reals d’aquestes. Aquest mes
d’octubre posa en marxa un curs de carnisseria i un de
manteniment per a persones desocupades, que tinguin
més de 30 anys i motivació per a trobar feina i que no tinguin cap formació postobligatòria. El principal objectiu és
millorar les competències de l’alumnat i afavorir-ne la inserció en el món laboral. Podeu trobar més informació al
web www.xarxaocupaciobp.cat.

Treballs de neteja al torrent
per a garantir-hi el pas de
l’aigua
En les darreres setmanes s’estan duent a terme a la zona fluvial uns treballs de millora consistents en la neteja de la llera
del torrent i de les rases que aboquen l’aigua cap a aquesta
riera. L’acció està impulsada des de les regidories de Serveis
i Medi Ambient amb la intenció d’evitar els problemes que
es generen amb el cabal de l’aigua en èpoques de fortes
pluges.
Durant les tasques d’extracció d’herbes i matolls, s’ha retirat de la zona molta brossa i materials diversos —com bidons, rodes o plàstics— que s’hi havien llençat de manera
inadequada. Els treballs els està realitzant la Fundació Santa
Teresa a través d’un conveni amb la Diputació de Tarragona.
6
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El programa ofereix
a les persones
participants un
itinerari formatiu
de fins a dos anys

El nou accés compta amb
un espai central amb
places d’aparcament, la
parada del bus i elements
de mobiliari urbà

Obert el nou accés a la plaça
de la Vila
La construcció d’una rotonda ha permès
reordenar el trànsit i millorar la seguretat
de vehicles i vianants

Al mes de juliol es va obrir el nou accés a la plaça de la Vila des de la carretera TP-2125, més coneguda com la
carretera que uneix el Vendrell i Sant
Jaume dels Domenys. El projecte ha
inclòs la construcció d’una rotonda
que ha de garantir un nou ordenament del trànsit i una millora de la seguretat viària a la zona. Així mateix, es
disposa d’un espai central fins al carrer Pompeu Fabra que compta amb
places per a l’estacionament de vehicles, a més de mobiliari urbà, arbrat
i una marquesina per als usuaris del
transport públic. Els treballs han tingut una durada d’uns mesos, durant
els quals l’accés ha estat tallat i ha calgut desviar el trànsit pel Sindicat o en
direcció a altres entrades al municipi.
Actualment només resta una actua-

ció per fer per part de la companyia
de subministrament elèctric, que es
preveu que es dugui a terme en els
propers dies.
Els resultats, fins ara, estan sent
força positius. Són molts els llorencencs i les llorencenques que diàriament utilitzen aquest accés en els
seus desplaçaments, tant a peu com
en vehicle privat. Només algunes
persones usuàries han mostrat comportaments incívics, tot i que des del
consistori s’està treballant per aplicar
mesures que obliguin a respectar els
senyals de trànsit.

Fomentant el comerç local
Un cop finalitzades les obres, l’Ajuntament vol aprofitar per a potenciar
el comerç local i donar suport als es-

tabliments ubicats a la carretera TP2125 que s’han vist directament afectats pel desenvolupament d’aquest
projecte. El consistori, amb el Servei
Català de Trànsit i el Departament de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya, està treballant en la possibilitat
de fer un estudi que permeti millorar
els problemes existents d’estacionament i que faciliti l’accés dels veïns i

L’Ajuntament vol donar
suport als comerços
de la carretera que
s’han vist directament
afectats per les obres
les veïnes del poble als establiments.
L’Ajuntament ja ha mantingut converses amb els propietaris i ha escoltat les seves propostes amb la voluntat de trobar una solució definitiva
que suposi un benefici per al comerç
de proximitat.
iLlorenç OCTUBRE 2019
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La Biblioteca
Municipal amplia
la seva oferta
bibliogràfica

La cultura del vi arriba a les
«Biblioteques amb DO»
Durant el mes de novembre s’han
programat tallers, xerrades, exposicions
i visites a un celler
Aquest 2019 se celebra la setena
edició del projecte «Biblioteques
amb DO», que vol portar la cultura
del vi a les biblioteques públiques
de Catalunya. La Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas participa
un any més en aquesta iniciativa
que vol subratllar la integració del
servei bibliotecari en el seu entorn.

Actualment participen
en el projecte
«Biblioteques amb
DO» un total de 69
biblioteques d’arreu
del territori
Durant el mes de novembre
s’han programat tot un seguit de
propostes culturals destinades a
la ciutadania. Una d’elles serà una
conferència titulada «El món del vi
també és de les dones », que anirà
a càrrec de Dolors Garcia, de l’Institut d’Estudis Penedesencs. Així
mateix, el Club de Lectura treba8
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llarà sobre l’obra Todo esto te daré,
de l’escriptora Dolores Redondo. Hi
haurà també un taller infantil per a
aprendre a pintar amb vi i una exposició de les plaques de cava de la
Festa Major de Llorenç del Penedès
des de l’any 1997.
El projecte preveu incloure també l’espectacle Corrandes són corrandes: Les paraules del vi i l’organització d’una sortida al celler
Avgvstvs del Vendrell que només
es podrà dur a terme si hi ha prou
inscripcions.

Bibliografia sobre el món
del vi
Més enllà de les activitats programades, a la biblioteca hi haurà durant tot el mes un expositor específic amb publicacions relacionades
amb el món del vi, el cava i la vinya.
«Biblioteques amb DO» és una iniciativa del Servei de Biblioteques
de la Generalitat de Catalunya que
compta amb la col•laboració de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi,
els consells reguladors de les DO i
la Institució de les Lletres Catalanes.

El Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya ofereix suport
material i econòmic a les biblioteques del territori amb la voluntat
que aquests equipaments puguin
millorar l’atenció que donen a les
persones usuàries. En aquesta línia, a
la biblioteca municipal Mestra Maria
Rafecas, ben properament, arribaran
nombroses novetats bibliogràfiques
i es faran xerrades i espectacles de
petit format.
El Servei ofereix també, de forma
periòdica, bibliografia especialitzada en algun tema concret. De fet, a
l’octubre, en el marc del projecte ArTer, hem pogut gaudir-hi de diversos
volums relacionats amb l’art i artistes
del nostre territori.
També aquest mes d’octubre la
Biblioteca ha posat a disposició de
la ciutadania l’exposició «Estima l’aigua: cada gota compta», cedida per
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Es recorda que les persones usuàries de l’equipament poden demanar
en préstec tot tipus de publicacions
periòdiques de forma gratuïta.

La nova seu social,
ubicada al carrer
Ponent, compta
amb una superfície
de 1.200 m2
distribuïts en dues
plantes

El Centre celebra 130 anys d’història
amb una nova seu social

El nou edifici compta amb una sala polivalent que permet acollir
activitats culturals i festives
Des d’aquest estiu, els veïns i les veïnes de Llorenç poden
gaudir de les noves instal•lacions d’El Centre, que enguany
celebra els seus 130 anys d’història. La nova seu social, ubicada al carrer Ponent, té una superfície total de 1.200 m2
distribuïts entre una planta baixa, en la qual s’han habilitat dues sales, i una planta superior amb oficines. A més,
hi ha un edifici annex que inclou el vestíbul i una àmplia
sala polivalent preparada per a acollir tot tipus d’activitats
culturals i festives, com ara espectacles teatrals, concerts,
folklore o xerrades, entre d’altres. Els treballs han comptat
amb el suport i el finançament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament.

Acte inaugural
La seu social d’El Centre es va inaugurar el passat 15 de
setembre. L’acte va ser presidit per la consellera de Cultura
de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, i la presidenta de
la Diputació, Noemí Llauradó. També van ser-hi presents
l’alcalde de Llorenç, Jordi Marlès, la directora general de
Cultura Popular de la Generalitat, Àngels Blasco, el director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi
Agràs, els vicepresidents de la Diputació de Tarragona,
Quim Nin i Eva Mata, el president entrant d’El Centre, Llorenç Rafecas, i el president sortint de l’entitat, Josep Maria
Vinyes.

L’Espai Jove es converteix
en una escape room
El passat 30 de setembre, l’Espai Jove va organitzar una
escape room, una proposta engrescadora en la qual van
participar una desena de joves. L’activitat consisteix en un
joc de pistes que els nois i les noies han de desxifrar en un
temps determinat per aconseguir un objectiu concret. A
més de ser una proposta divertida, també ajuda a millorar
les habilitats i competències del jovent. L’Espai Jove programa activitats diverses de forma periòdica amb l’objectiu
d’oferir alternatives d’oci a les persones usuàries de l’equipament. L’organització de l’escape room va comptar amb
el suport de l’Ajuntament.
iLlorenç OCTUBRE 2019
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FESTA MAJOR 2019
A continuació detallem les despeses i els ingressos
corresponents als diversos actes organitzats al
municipi amb motiu de la celebració de la Festa
Major 2019. En aquesta edició, el cost real ha estat de
51.171,16 €.

CONCEPTE

DESPESES

Samarretes i bosses		

2.010,51 €

Disseny i programa		

1.943,13 €

Publicitat		

356,75 €

Cava recapte		

2.773,37 €

Dietes músics, xocolatada i altres		

1.231,75 €

Plats		

251,68 €

Síndries (donació Fruites i Verdures Lolo)		

0,00 €

Sonorització pregó, sopar i cercavila		

1.586,31 €

Trofeus tir al plat i futbol		

427,00 €

Assegurança		

835,81 €

Muntatge i desmuntatge borrassa		

2.781,74 €

Vigilància i seguretat		

3.174,07 €

Ambulàncies i bombers		

960,35 €

Taxa vigilància		

241,90 €

Arranjament grup electrogen		

367,36 €

Diversos (aigua, begudes, aperitius...)		

397,26 €

Sanitaris		

518,84 €

Lloguer carretó		

636,04 €

Lloguer escenaris		

7.257,58 €

Actuació 7 de Rock		

2.904 €

Orquestra Mitjanit 		

4.598 €

Parc aquàtic		

1.058,25 €

Mocadors castells		

578,86 €

Gralles cercavila i matinades		

650 €

Diada castellera		

6.300 €

Actuació infantil 		

2.000 €

Sardanes La Principal de la Bisbal		

2.040 €

Concert i ball La Principal de la Bisbal		

4.694,80 €

Sonorització La Principal de la Bisbal		

4.936,80 €

Actuació grup Julivert		

1.100 €

Actuació La Traca (Nit Jove)		

1.210 €

Actuació La Kinky Band (Nit Jove)		

4.235 €

TOTAL DESPESES

64.057,16 €

CONCEPTE

INGRESSOS

Diputació (e-catàleg): Diada castellera		

2.300 €

Actuació grup Julivert		

1.100 €

Recapte		

1.775 €

Barra de Festa Major		

3.601 €

Anuncis programa Festa Major		

TOTAL INGRESSOS
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4.110 €

12.886 €

El sopar popula
principals apos
Unes 600 persones van participar en la tercera edició del
sopar popular, que va tornar a ser tot un èxit, atès que es
van exhaurir tots els tiquets que hi havia a la venda. L’amenització musical, a càrrec del grup Julivert, va aportar un
final festiu a una activitat que es consolida com una de les
principals apostes de la Festa Major.
Llorencencs i llorencenques van omplir els carrers per
participar en actes de tota mena. No van faltar en el programa la cercavila —des de la Casa de Cultura a l’ajuntament,
on es va fer el pregó—; l’exposició de la coral infantil Rossinyols i el Grup de Colònies i Campaments Patuleia, dues
entitats que han celebrat el seu 50è aniversari; l’actuació
dels grups folklòrics, i la diada castellera, entre d’altres.
Un any més, es va convocar el concurs de fotografia a
través d’Instagram, en què Andrea Guerra va aconseguir el
primer premi i en Pitu Rovirosa va quedar segon.
Des del consistori es vol agrair la feina i l’esforç de les entitats i especialment de la comissió organitzadora del sopar
popular per la seva gran implicació en la Festa Major.

1er premi concurs Instagram

2on premi concurs Instagram

ar es consolida com una de les
stes de la Festa Major

S’habilita un Punt Lila per a
prevenir agressions sexistes
Amb la voluntat d’apostar per unes festes segures,
l’Ajuntament va decidir habilitar un Punt Lila durant
la Festa Major. L’objectiu era tant prevenir com donar
resposta a possibles atacs contra la llibertat sexual o
agressions sexistes. El diumenge 11 d’agost, un total
de 27 persones es van apropar al Punt Lila, que estava
gestionat per un equip d’intervenció i cura, format per
17 homes i 10 dones, de l’entitat Dones amb Empenta.
Afortunadament, no va caldre realitzar cap intervenció directa, sinó que les visites foren totes només per
a demanar informació sobre el Punt Lila i els serveis
d’atenció a les dones de la zona.
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Commemorant la diada
de l’Onze de Setembre
L’ajuntament va acollir un acte
comarcal durant el qual es va llegir
el manifest institucional
Llorenç va ser el municipi escollit per a acollir l’acte comarcal de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
El dia 10 de setembre, la sala de plens va rebre nombroses
autoritats del Baix Penedès, entre les quals no van faltar el
president del Consell Comarcal, Joan Sans, i l’alcalde, Jordi
Marlès, que van llegir la glossa i el manifest institucional. El
jove llorencenc Gerard Romero va oferir una petita selecció de peces musicals amb clarinet.

Exposició de papiroflèxia
Amb motiu de l’Onze de Setembre es va inaugurar l’exposició del llorencenc Manel Marruecos, que va oferir una
mostra de les seves espectaculars obres de papiroflèxia
així com la col·lecció de creus en miniatura que ha fet dels
cims on ha pujat. Les condicions meteorològiques van
obligar a suspendre el sopar popular previst, que havia
d’incloure una sardinada i una actuació de música tradicional catalana.

Les nits d’estiu es
gaudeixen a la fresca
Enguany, el cicle d’espectacles es
va tancar amb una actuació de
màgia
El programa del Juliol a la Fresca va repetir l’èxit de temporades anteriors. El bon temps va acompanyar durant els
quatre divendres del mes, permetent que els llorencencs i
les llorencenques destinessin part del seu temps a gaudir
de bona música i bons espectacles a l’aire lliure. En aquesta edició, la part més teatral la va aportar la Jordina
La Jordina
Biosca amb un espectacle
Biosca i el Màgic
de narració oral i el conte
Palo van ser els
La noia sense mans, menencarregats de
tre que la cloenda va anar
tancar aquesta
a càrrec del Màgic Palo,
edició del Juliol a
amb una actuació molt fala Fresca
miliar que va fer gaudir al
públic assistent.
El Juliol a la Fresca es va posar en marxa el dia 5 de juliol
amb l’actuació del grup Essència de Gòspel, i una setmana
més tard el jazz va ser el protagonista de la mà del grup
Jazzul.
12
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La piscina d’estiu
tanca fent un
bon balanç de la
temporada
El nombre de persones
usuàries de l’equipament
ha estat similar al de
l’any passat

El dia 8 de setembre es va donar per
finalitzada la temporada d’estiu de la
piscina municipal. L’equipament va
obrir el 22 de juny amb la voluntat
d’oferir a la ciutadania una alternativa per a gaudir del bany i fer front als
episodis de calor. Enguany el nombre
de persones usuàries s’ha mantingut
similar al de l’any 2018. Així mateix,
han estat molts els veïns i les veïnes
que han optat per adquirir els abonaments que s’han posat al seu abast a
preus econòmics.

Llorenç acull la sortida
de la Volta Ciclista al
Penedès

La Volta Ciclista al
Penedès en categoria
júnior va comptar amb
la participació de 16
equips i un total de 112
ciclistes

Donant suport a la
Fundació Esclerosi
Múltiple
La campanya «Mulla’t»
va aconseguir recaptar
més de 600 euros per a
la investigació

El dia 26 de juliol, la rambla Marinada
es va convertir en el punt de sortida
de la 1a Volta Ciclista al Penedès en
categoria júnior. Aquesta etapa que
s’iniciava a Llorenç tenia un recorregut de 95 quilòmetres i finalitzava a
Albinyana després de passar per Rodonyà i Sant Jaume dels Domenys. La
sortida va comptar amb la presència
de la llorencenca Mireia Benito, campiona de Catalunya sub-23 i bronze
en els campionats estatals de carretera celebrats a Múrcia.
Des de l’Ajuntament es vol agrair al
Club Ciclista de Catalunya-Barcelona
el fet d’haver escollit el poble i donar-lo a conèixer més enllà del nostre
terme municipal.

La Piscina Municipal va participar en
una nova edició del «Mulla’t», una iniciativa destinada a recollir diners per a
la investigació de l’esclerosi múltiple.
La recaptació feta amb les entrades
del 14 de juliol va ser de 612,62 € i es
va destinar, de forma íntegra, a l’Esclerosi Múltiple Associació de Tarragona.
Els usuaris amb abonament de temporada també podien col·laborar-hi
fent el seu donatiu o adquirint material de la campanya, com tovalloles o
samarretes.
iLlorenç OCTUBRE 2019
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Ajuntament de
Llorenç del Penedès

JUNTS X LLORENÇ
DEL PENEDÈS
/Junts-perLlorenç-del-Penedès479341435578662/
@jxllorenc
www.jordimarles.cat

DECIDEIX
LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
https://decideixllorenc.
wordpress.com/

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA
/pscllorenc
pscllorenc@gmail.com
https://pscllorencdelpenedes.wordpress.com

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
https://ercllorenc.
wordpress.com/
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LA VEU DELS PARTITS AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

25 DE JUNY DEL 2019 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació proposta de l’alcaldia sobre la periodicitat de les sessions del Ple

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

Aprovació proposta d’alcaldia de creació de la Junta de Govern

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Aprovació proposta d’alcaldia de nomenament membres Junta de Govern,
delegació de competències i règim de sessions

Junts, PSC-CP

Aprovació proposta d’alcaldia de nomenament dels membres de la Comissió
de Comptes

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Aprovació proposta d’alcaldia de nomenament de representants municipals
en els diferents òrgans en què hi ha aquesta representació

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Aprovació proposta d’alcaldia de modificació de les bases d’execució del
pressupost, règim de retribucions i indemnitzacions a membres electes

Junts, PSC-CP

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

6 D’AGOST DEL 2019 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació de la urgència de la sessió

Junts, PSC-CP, ERC

DL-CUP-PA

Aprovació modificació crèdit 3/2019

Junts, PSC-CP, ERC

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

ABSTENCIÓ

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA

15 D’OCTUBRE DEL 2019 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació festes locals 2020

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

Aprovació proposta modificació ordenances 2020

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC

Aprovació conveni cessió Endesa xarxa obres nou accés

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA, ERC

Ratificació acord JGL de 24/05/2019 (conveni aigua Priorat Ajuntament de
Banyeres del Penedès)

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

Moció del grup PSC-CP sobre l’adhesió al protocol de seguretat contra les
violències sexuals en entorns d’oci del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya

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

Moció del grup PSC-CP en resposta a les amenaces d’Endesa a les
administracions locals en relació amb el deute relatiu a les factures
energètiques de les famílies vulnerables

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

Moció del grup d’ERC en suport a les persones detingudes per l’«operació
Judas» el 23S i contra la repressió al moviment independentista

Junts (3), DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC

Junts (2)

Moció del grup Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa
Municipalista (DL-CUP-AMUNT) de suport a totes les detingudes el 23 de
setembre del 2019

Junts (2), DL-CUP-PA,
ERC

Junts (3), PSC-CP

Moció conjunta dels grups Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat
Popular – Alternativa Municipalista (DL-CUP-AMUNT) i ERC per demanar
la retirada del Pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant
Marçal – Cal Vies

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

Moció del grup d’ERC pel reconeixement de les dones deportades als camps
de concentració nazis

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

ABSTENCIÓ
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