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Més de 2.600 € en només mig any per 
a fer front al cost de l’incivisme7 
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Inaugurat el camp municipal d’esports, 
que compta amb gespa artificial13

Carruatges i cavalls desfilen pels 
carrers durant la Festa dels 
Tres Tombs11

Sessions d’activitat física i caminades 
periòdiques per a dinamitzar els 
parcs de salut
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Diumenge 16 
d’abril
CARAMELLES I 
REPARTIMENT DE 
ROTLLOS
L’Ajuntament 
obsequia amb 
rotllos de Pasqua els 
cantaires de la Coral 
Infantil Rossinyols, 
la Coral Harmonia i 
la Societat Coral El 
Gotim, que surten 
a cantar caramelles 
pels carrers del 
poble.

Divendres 21 
d’abril
XERRADA PAH  
El dia 21 a la tarda, 
a la Casa de Cultura, 
hi haurà una xerrada 
de la Plataforma 
d’Afectats per la 
Hipoteca.

Divendres 19, 
dissabte 20 i 
diumenge 21 de 
maig
VIGRALLA 
La Cumprativa 
organitza aquesta 
fira de vins i caves 
amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

Dissabte 3 
de juny
BASTONER 
ROCK
El grup de ball de 
bastons d’El Centre 
ofereix el tradicional 
Bastoner Rock.

Divendres 9 
de juny
EVA
L’Ajuntament 
de Llorenç acull 
l’actuació dels contes 
japonesos La flor 
que palpita, a càrrec 
de Yoshi Hioki, 
dins del programa 
«En Veu Alta». Es 
farà a la plaça del 
Lledoner.

Diumenge 11 
de juny
NIT DE FOC I ROCK 
El Ball de Diables 
de La Cumprativa 
ofereix el concert.

Sant Joan: 
EXPOSICIÓ, 
REVETLLA I 
DANSAIRES 
Foguera, exposició 
de treballs de 
patchwork i 
sardanes amb 
els Dansaires del 
Penedès és l’oferta 
de l’Ajuntament per 
a commemorar la 
Festa Major Petita. 
Les entitats també 
hi participaran amb 
actes tradicionals 
com el pa beneït, 
competicions 
esportives, cinema, 
etc.
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Ajuntament de
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Un municipi es fa entre tots

Cadascuna de les persones que viu en una població és important. Les opi-
nions que tenim, les actituds que desenvolupem... Tots aquests petits ges-
tos acaben per donar forma al tarannà del municipi i, el que és més im-
portant, al seu propi desenvolupament. Des de l’Ajuntament de Llorenç del 
Penedès en som conscients i treballem per tal que l’Administració local 
s’enriqueixi amb aquestes aportacions.

En aquest sentit m’agradaria destacar l’existència de la Taula de Cul-
tura com un dels elements més importants amb què comptem per a 
articular la participació de la ciutadania. Allà les entitats i associacions te-
nen un espai de trobada mensual per a coordinar l’agenda d’activitats del 
municipi i per a realitzar les seves aportacions a les polítiques municipals 
que els afecten directament. 

Voldria, en tot cas, fer una crida als joves del municipi per convi-
dar-los a ser una part activa d’aquesta taula i de totes aquelles inicia-
tives a través de les quals puguin fer-nos arribar els seus neguits, les seves 
opinions i les seves propostes. Vosaltres sou el futur immediat de la nostra 
població. A les vostres mans estaran les decisions que facin caminar Llorenç 

per un camí o per un altre. Ara podeu 
començar a prendre aquestes deci-
sions formant part activa d’iniciatives 
com la Taula de Cultura.

Hem de ser conscients, però, que 
aquesta responsabilitat sobre el mu-
nicipi ha d’anar més enllà i ha d’estar 
present en el nostre dia a dia i en la 
nostra actitud als espais públics. 

Els llorencencs i les llorencenques hem hagut de destinar en mig any 
2.600 € a restablir els danys provocats per l’incivisme. Aquests són di-
ners que ja no es destinaran a l’atenció a la gent gran, ni a la llar d’infants 
municipal, ni a la lluita contra l’atur, per esmentar tres dels àmbits en els 
quals treballem. 

És fàcil pensar que són altres els que decideixen com és el lloc en el qual 
vivim. Però la realitat és que, en bona mesura, tots tenim la capacitat d’in-
fluir en com és i com serà el nostre poble. Fem el millor Llorenç possible.

La realitat és que tots 
tenim la capacitat 
d’influir en com és 
i com serà el nostre 
poble

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès
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Al mes de març s’ha aprovat el decret pel qual es modifi-
quen els termes municipals de Llorenç del Penedès i Banye-
res del Penedès per a adaptar-los a la realitat urbana muni-
cipal. En concret, s’ha adaptat la línia de terme per a donar 
coherència territorial a uns trams de la zona del Forn d’Obra 
i la urbanització del Priorat de Banyeres. L’aprovació s’ha 
fet d’acord amb els informes de la Direcció General d’Ad-
ministració Local, la Comissió de Delimitació Territorial i la 
Comissió Jurídica Assessora. Els equips de govern dels dos 
ajuntaments han mostrat la seva predisposició a aplicar els 
canvis i intercanviar els expedients en tràmit.

S’aprova la modificació dels 
termes municipals de Llorenç 
i Banyeres del Penedès

S’adaptaran els 
límits a la zona del 

Forn d’Obra i la 
urbanització del 

Priorat de Banyeres

Comencen els treballs de 
trasllat al nou edifici de 
l’ajuntament
En els propers dies els treballadors municipals comença-
ran el seu trasllat al nou edifici de l’ajuntament, a la ram-
bla Marinada. Actualment s’hi estan duent a terme feines 
de neteja i s’hi està instal·lant el nou mobiliari. Prèvia-
ment s’han enllestit les obres a l’aparcament, ubicat a la 
zona posterior de l’edifici, i a la façana, per a garantir-hi 
l’accessibilitat.

El nou edifici és més accessible i suposarà una millo-
ra important de l’atenció a la ciutadania. Es preveu que 
pugui entrar en funcionament entre els mesos de maig 
i juny.

En les darreres setmanes s’ha realitzat un relleu al capda-
vant del Jutjat de Pau: la que fins ara n’havia estat jutgessa 
titular, Emília Mitjans Colet, ha deixat el càrrec, que ara ocu-
pa en Josep Maria Camell Ràfols.

Des de l’Ajuntament s’ha volgut reconèixer la tasca de 
l’Emília Mitjans durant els més de 10 anys que ha estat al 
capdavant del Jutjat de Pau i agrair-li l’esforç per apropar el 
servei a la ciutadania. Durant l’acte se li va lliurar un rellotge 
i un ram de flors.

Pel que fa a la jutgessa suplent, Margarita Cunillera Catà, 
també ha deixat el càrrec, que ha passat a mans de Josep 
Sicart Baquès.

Reconeixement a Emília 
Mitjans pels seus 10 anys com 
a titular del Jutjat de Pau

Emília Mitjans ha deixat 
de ser la jutgessa titular, 

càrrec que ara ocupa 
en Josep Maria Camell
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dueixin coincidències i faciliti així 
que els llorencencs i llorencenques 
puguin gaudir de totes les propostes 
programades. En les dues darreres 
trobades de la Taula de Cultura s’ha 
parlat d’esdeveniments com la Fes-
ta Major petita, el programa «Juliol a 
la fresca», la Festa Major de Llorenç 
i l’Onze de Setembre, a més d’altres 
activitats previstes per les entitats i 
associacions locals.

Un espai obert a la participació 
dels joves
La Taula de Cultura vol ser un espai de 
trobada on tothom pugui dir la seva. 
En aquesta línia, des del consistori es 
convida a participar-hi representants 
del grup de joves del poble amb la 
voluntat de tenir en compte el seu 
parer en temes locals. Des de l’Ajun-
tament s’han organitzat en altres oca-
sions processos participatius desti-
nats a aquest col·lectiu, però aquests 
han quedat aturats per la baixa impli-
cació juvenil en les iniciatives. Amb 
aquest nou òrgan es pretén donar 
veu a la ciutadania d’una manera de-
mocràtica i participativa.

Llorenç disposa d’un nou òrgan de 
participació en el qual estan repre-
sentades totes les entitats culturals 
del municipi. La Taula de Cultura és 
un projecte creat des de la Regidoria 
de Cultura i Festes de l’Ajuntament 
amb la voluntat de comptar amb les 
propostes i opinions de la ciutadania 
abans de prendre decisions sobre la 
gestió d’aquesta àrea.

El projecte va començar fa uns me-
sos amb uns primers contactes, però 
ha estat en aquest 2017 quan s’ha 

consolidat amb trobades mensuals, 
que se celebren cada tercer dijous de 
mes. En aquestes reunions es va des-
granant l’activitat lúdica i cultural que 
s’esdevé al poble i es van decidint, de 
forma conjunta, aspectes diversos 
com els horaris, el caire de les actua-
cions, la seva durada o els espais per 
a realitzar-les.

La Taula de Cultura està resultant 
també una eina molt eficaç per a 
crear una agenda comuna al servei 
de les entitats que eviti que es pro-

La Taula de Cultura es 
reuneix cada tercer 
dijous de mes per 
parlar de les activitats 
lúdiques i culturals 
del municipi 

La Taula de Cultura es consolida 
com a nou òrgan de participació 

ciutadana
Les trobades mensuals permeten

organitzar activitats de forma conjunta i evitar 
coincidències en dates o espais

Es convida els joves a 
participar-hi amb la 
voluntat de tenir en compte 
la seva opinió 
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El Punt d’Informació Juvenil de Llorenç continua parti-
cipant en les propostes que s’ofereixen dins el programa 
«Jove Baix Penedès». En les darreres setmanes s’han orga-
nitzat carpes als instituts de la comarca amb la voluntat 
d’orientar i fer arribar informació diversa als alumnes que 
aquest curs finalitzen els seus estudis d’ESO i de batxillerat.

En aquesta mateixa línia, una quarantena de persones 
van participar en la xerrada «I després de l’ESO... què?», or-
ganitzada també pel programa «Jove Baix Penedès», que 
es va oferir a l’institut de l’Arboç. Una seixantena més van 
assistir a la mateixa activitat a l’institut Coster de la Torre de 
la Bisbal del Penedès.

Els joves reben orientació 
acadèmica per a decidir 
sobre el seu futur

S’inicia la signatura de 
convenis per a donar suport 
a les entitats locals
Durant el mes d’abril s’han iniciat converses amb les diver-
ses entitats culturals, esportives i de lleure, amb la intenció 
de signar-hi els convenis de col·laboració de l’any 2017. La 
voluntat de l’equip de govern és donar suport i facilitar l’ac-
cés de les entitats a les subvencions per tal que aquestes 
puguin desenvolupar els seus projectes.

El conveni d’enguany pretén incloure algunes clàusules 
que permetin atendre casos particulars que afectin perso-
nes amb dificultats socials. De cara al 2018 es preveu incen-
tivar l’organització de noves activitats.

La xerrada «I després 
de l’ESO... què?» es va 
oferir als instituts de 
l’Arboç i de la Bisbal 
del Penedès

Fins al 27 d’abril romandrà obert el termini per a inscriure’s 
en els cursos intensius d’anglès per a joves que es realitza-
ran durant els mesos de juny i juliol a la Casa de Cultura. 
Es tracta d’una formació de 60 hores que està previst que 
s’imparteixi del 26 de juny al 27 de juliol i que pretén que 
els participants assoleixin els coneixements dels nivells B1 i 
B2. Les places són limitades a un màxim de 10 persones. En 
cas que no s’omplin, s’hi podran apuntar altres persones in-
teressades. Les inscripcions s’han de formalitzar a la biblio-
teca municipal i el preu serà de 160 € per als empadronats 
a Llorenç i 180 € per als que no ho estiguin.

A partir del nou curs escolar també es preveu organitzar 
classes de reforç d’anglès per a estudiants d’ESO amb co-
neixements del nivell A2.  

Nous cursos intensius d’anglès 
durant els mesos de juny i juliol

La formació de 60 
hores pretén que els 
participants assoleixin 
els coneixements dels 
nivells B1 i B2 d’anglès
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Compromís de 
l’Ajuntament per 
a reduir l’emissió 
de gasos d’efecte 
hivernacle

L’Ajuntament de Llorenç ha finalit-
zat la primera fase de la redacció del 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES). Aquest document ha de ser 
un full de ruta que permeti arribar al 
compromís adquirit en el marc del 
Pacte d’Alcaldes de reduir l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle en un 20 % 
l’any 2020.

En aquesta primera etapa, el con-
sistori ha fet un inventari sobre els 
consums energètics i d’emissions de 
gasos en els principals sectors d’ac-
tivitat, i ha detectat que els de més 
impacte són el transport i el domès-
tic, que causen el 58 i el 21 % de les 
emissions, respectivament. Això ha 
permès al consistori definir el seu 
compromís de reduir 2.482 t de CO2 

fins al 2020. 
Per aconseguir-ho, l’Ajuntament 

durà a terme algunes accions, prin-
cipalment en sectors com el terciari, 
el residencial, el del transport i el de 
tractament de residus. Aquestes que-
daran definides en una segona fase, 
ja iniciada, que inclourà un procés de 
participació ciutadana.

L’Ajuntament de Llorenç vol fer una 
crida al civisme i la convivència re-
cordant a la ciutadania que cal evi-
tar els actes vandàlics que, a més de 
suposar un perjudici per a l’espai 
públic, també tenen un cost per al 
municipi. En les darreres setmanes 
s’han detectat noves pintades en 
algunes façanes i cartells d’equipa-
ments municipals i, fins i tot, s’ha 
produït un robatori a l’escola Les 
Cometes fora de l’horari escolar.

Davant aquesta situació, l’Ajun-
tament va organitzar el passat 7 
d’abril una xerrada que va comptar 
amb la col·laboració del cos dels 
Mossos d’Esquadra. En aquesta 

trobada, oberta a la ciutadania, es 
va fer èmfasi en la importància de 
fer un bon ús de l’espai públic i es 
van explicar algunes de les actua-
cions policials que es duen a terme 
davant situacions diverses com el 
consum de drogues legals o il·le-
gals en espais públics, els danys i 
les pintades que es fan en façanes 
i mobiliari urbà, les baralles i altres 
actituds incíviques o actes delictius. 

La repercussió en els comptes 
municipals
En els darrers sis mesos ha estat ne-
cessari reparar o substituir alguns 
elements del mobiliari urbà, com 
papereres i bancs, que han supo-
sat un cost de 624,35 € i 707,87 €, 
respectivament. A aquestes xifres 
cal sumar el cost de les 75 hores 
que han hagut de destinar els 
operaris de la brigada per a dur a 
terme aquests treballs de neteja i 
manteniment. En total, en el darrer 
mig any, la manca de civisme per 
part d’alguns ciutadans ha suposat 
una despesa de 2.624,55 € per als 
comptes municipals.

El passat 7 d’abril es 
va organitzar una 
xerrada amb els Mossos 
d’Esquadra en la qual 
es va incidir en la 
importància de fer un 
bon ús de l’espai públic 

L’incivisme suposa al municipi
un cost que supera els 2.600 €

En els darrers sis mesos els actes 
vandàlics han obligat a realitzar diversos 

treballs de reparació de mobiliari urbà
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Nova sessió del Club de 
Lectura amb un llibre de 
Gerbrand Bakker
Des de l’Ajuntament s’ofereixen diverses iniciatives per a 
fomentar la lectura entre la ciutadania, com és el cas del 
Club de Lectura, que es reuneix entre 4 i 5 vegades l’any. El 
darrer llibre que els seus membres han posat en comú ha 
estat l’obra La societat literària i de pastís de pela de patata 
de Guersney, d’Annie Barrows i Mary Ann Shaffer, que ha 
tingut una molt bona crítica per part dels participants. La 
lectura proposada per al mes de maig serà el títol Les pe-
reres fan la flor blanca, de Gerbrand Bakker.

En el primer trimestre de l’any s’ha iniciat a Llorenç una 
nova activitat en resposta a una demanda ciutadana: un 
curs d’informàtica bàsica i ús del mòbil per a la gent gran. 
Cada dimarts, durant una hora i mitja, l’Ester i l’Adriana 
ensenyen a membres d’aquest col•lectiu coneixements 
bàsics d’informàtica, ús d’Internet i familiarització amb 
l’ordinador portàtil a més del funcionament del telèfon 
mòbil. En les primeres sessions, l’activitat ha tingut molt 
bona rebuda per part dels usuaris, i altres persones inte-
ressades ja han demanat la realització de més cursos, una 
petició que l’Ajuntament valorarà. El consistori agraeix la 
professionalitat de les dues instructores del curs.

S’inicia un curs 
d’informàtica bàsica i ús 
del mòbil per a la gent 
gran

El curs ha tingut molt 
bona acollida per part dels 

usuaris i s’està estudiant 
fer-ne de nous

El passat mes de febrer es va fer la plantació d’arbres al pati 
de la llar d’infants municipal El Nieró, amb l’objectiu d’am-
pliar-hi les zones d’ombra i aportar més frescor i comoditat 
dins les aules a l’estiu. De manera complementària, l’Ajun-
tament de Llorenç del Penedès també preveu instal·lar-hi 
properament un sistema de tendals que substitueixin els 
actuals, que es troben en mal estat a causa del vent. Els 
nous tendals seran d’una tela reixada, molt més resistent 
a les inclemències del temps i amb molt menys pes per a 
facilitar-ne la recollida. D’aquesta manera es vol garantir 
el màxim confort per als nadons matriculats i el personal 
docent.

Es planten arbres al pati d’El 
Nieró per a ampliar la zona 
d’ombra
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Activitat física per a dinamitzar els parcs de salut
Un instructor dirigeix les sessions d’exercici que s’hi fan cada dijous, i un cop 

al mes es fan caminades tutoritzades

Des del passat mes de febrer, els parcs de salut de Llorenç 
es dinamitzen amb unes sessions setmanals dirigides per 
un instructor: cada dijous, els usuaris que vulguin poden 
seguir les rutines d’exercicis de manteniment, estirament 
i treball específic amb un monitor per un preu mòdic de 5 
euros. A més, un cop al mes, també s’organitzen caminades 
tutoritzades d’una hora per l’entorn de Llorenç, per mante-
nir-se actius físicament, gaudir de la companyia i descobrir 
indrets amagats del terme. Aquestes activitats han estat 

impulsades pel consistori de Llorenç, en resposta a la peti-
ció dels usuaris, i s’han encarregat a l’empresa vilafranqui-
na Vitalactivity.

Les sessions d’activitat física als parcs de salut es duran a 
terme fins al mes de juny, tot i que hi ha la possibilitat d’am-
pliar-les fins al juliol si hi ha demanda de fer-ho. En acabar la 
temporada es realitzarà una activitat extra consistent en un 
taller de risoteràpia o bé un d’hàbits d’alimentació saluda-
ble, a càrrec de la mateixa empresa que dinamitza els parcs.

La gent gran de Llorenç és molt activa culturalment i par-
ticipa en nombroses sortides a diferents indrets del país 
i de fora. S’han fet excursions a la Manxa, a la Casa de les 
Punxes de Barcelona, a Cuenca o a Madrid per veure l’es-
pectacle d’El Rey León, així com la ruta del Cid. La propera 
sortida programada és per a conèixer l’espai modernista 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 
Cada vegada són més les persones que se sumen a aques-
tes sortides, que són d’un dia, de dos o d’una setmana, a 
preus molt ajustats perquè estiguin a l’abast de tothom i 
amb una atenció molt cuidada.

Programada una sortida a 
l’Hospital de Sant Pau

Les sessions al parc de salut 
estan programades fins al mes 
de juny, però es poden ampliar 
fins al juliol si n’hi ha demanda
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El passat 21 de març, la Biblioteca de 
Llorenç va organitzar una activitat in-
teractiva per a commemorar el Dia de 
la Poesia. Els usuaris de l’equipament 
hi podien participar deixant els seus 
comentaris, poemes o pensaments a 
canvi d’un punt de llibre. En aquesta 
edició, els punts de llibre contenien 
poemes en clau d’humor. El Dia de la 
Poesia se celebra anualment des de 
l’any 1999. Es tracta d’una data pro-
clamada per la UNESCO amb la inten-
ció de fomentar aquest gènere.

Punts de llibre per a 
commemorar el Dia 

de la Poesia
La biblioteca va 

organitzar una activitat 
interactiva per a 

fomentar aquest gènere 
literari

Contacontes 
per Sant Jordi 
per als alumnes 
de Les Cometes 
i El Nieró 

Seguint la tradició de la diada de Sant 
Jordi, els alumnes de Les Cometes i 
El Nieró gaudiran d’un contacontes. 
Agustí Farré s’ocuparà d’explicar un 
conte als nens i nenes des de P3 fins 
a 6è de primària a la Cumprativa, que 
cedeix la sala de cinema i l’escenari 
per fer-ho. Es farà en tres passis, dos 
al matí i un a la tarda. En el cas dels 
alumnes d’El Nieró serà el personal 
de la biblioteca qui s’ocuparà d’expli-
car-los un conte animat, i ho farà a la 
Casa de Cultura.

El passat mes de febrer, un grup de 
48 persones va participar en una sor-
tida al teatre Coliseum de Barcelona 
per a veure l’obra Gente bien, de la 
companyia La Cubana. Es tractava 
d’una més de les sortides que orga-
nitza l’Ajuntament atès el gran in-
terès pel teatre que existeix al nostre 
poble. El consistori va posar a dispo-
sició de la ciutadania un autocar que 
va sortir de la Casa de Cultura i que 
facilitava, així, que tothom hi pogués 
participar.

Sortida dels 
llorencencs i 

llorencenques per a 
veure a La Cubana
L’Ajuntament va posar 

a disposició dels 
inscrits un autocar per 

a desplaçar-se fins a 
Barcelona
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En les vigílies de la primavera, Llorenç va celebrar la festa 
dels Tres Tombs, organitzada per l’Associació Els Tres Tombs 
de Llorenç amb la col·laboració de l’Ajuntament. Un any 
més, va tenir una gran participació, amb l’assistència de 32 
muntures i 22 carruatges que van desfilar pels carrers del 
municipi en la diada de Sant Josep. A més, l’entitat també 
va posar a la venda «rotllos» amb l’objectiu d’obtenir ingres-
sos que permetin mantenir viva aquesta tradició, de difícil 
organització però molt viscuda per la gent de Llorenç.  

Per part de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, es va 
organitzar un petit mercat d’intercanvi i de segona mà, que 
es va fer coincidir en data amb els Tres Tombs per a fer lluir 
encara més la festa.

La diada de Sant Josep 
va lluir gràcies a la festa 
dels Tres Tombs de Llorenç
Va comptar amb l’assistència de 
32 muntures i 22 carruatges 
que van desfilar pels carrers 
del municipi 

El passat 8 de març es va celebrar a Llorenç el Dia Internacio-
nal de les Dones amb un sopar commemoratiu a cal Kildo al 
qual van assistir 73 persones. L’acte va començar amb la lec-

tura del manifest institucio-
nal en defensa de la igualtat 
entre homes i dones, espe-
cialment en l’àmbit laboral, 
i en contra de les situacions 
de discriminació que en-
cara es viuen en la societat 
actual. Tot seguit es va dur 
a terme una activitat lúdica 
després de la qual tothom 

es va poder endur a casa un record de la jornada, consistent 
en un desig escrit per una persona anònima de la sala i re-
lacionat amb la igualtat de gènere. En acabar el sopar, Joan 
Boher va completar la vetllada recitant contes «per a nens 
grans» que van despertar un gran interès entre el públic.

Una setantena de 
persones commemoren el 
Dia Internacional de les 
Dones
Els assistents se’n van endur un 
record amb un desig i van poder 
escoltar els contes de Joan Boher

L’acte va començar 
amb la lectura 
del manifest 
institucional en 
defensa de la 
igualtat entre 
homes i dones
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Enguany s’arribarà a la 7a edició de la 
Cursa de Maig, un esdeveniment es-
portiu plenament consolidat al mu-
nicipi i que en aquesta ocasió serà 
solidari amb Càritas. Se celebrarà 
el diumenge 7 de maig al matí i les 
inscripcions estan obertes fins el 30 
d’abril, tot i que a partir del dia 24 
tindran un suplement econòmic. La 
cursa està organitzada per La Cum-
prativa i Límit 360 amb el suport del 
Consell Esportiu del Baix Penedès i 
l’Ajuntament de Llorenç.

Arriba la 7a Cursa 
de Maig en 

solidaritat amb 
Càritas

Tindrà lloc el diumenge 
7 de maig, però les 

inscripcions es tanquen 
el 30 d’abril

Tir amb arc 
pel Dia de 
l’Activitat Física
Llorenç es va sumar, un any més, 
a la celebració del Dia Mundial de 
l’Activitat Física, el passat 6 d’abril, 
amb una activitat molt especial. Als 
jardins d’Oriol Martorell es va poder 
practicar tir amb arc amb la meto-
dologia zen, que consisteix a fer un 
seguit d’exercicis de moviments lents 
per a tonificar la musculatura i afa-
vorir la respiració. Les persones que 
s’hi van apropar van rebre informació 
sobre la modalitat de tir amb arc con-
vencional i podien provar-ho amb un 
simulacre. El Dia Mundial de l’Activi-
tat Física està dedicat a difondre la 
importància de la pràctica de l’exerci-
ci físic i l’esport en la vida quotidiana.

Aquest estiu, l’Ajuntament organit-
zarà formacions de primers auxilis i 
per a l’ús de DEA (desfibril·ladors ex-
terns automàtics), aprofitant que el 
nou edifici municipal comptarà amb 
un segon equip de desfibril·lació. Els 
cursos són gratuïts i estan dirigits 
als responsables d’entitats amb par-
ticipació d’usuaris. Les places s’ator-
garan per ordre d’inscripció. L’any 
2016, l’Associació Ramon Sicart i el 
consistori ja van organitzar una ses-
sió de primers auxilis dins el Projecte 
Andrea.

El consistori ofereix 
formació sobre 

primers auxilis i 
desfibril·ladors

Els cursos tindran lloc 
a l’estiu i les places 

seran atorgades 
d’acord amb l’ordre 

d’inscripció

A més d’informar-se 
sobre el tir amb arc 

convencional, els 
assistents van poder 

practicar-lo
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El passat 25 de febrer va tenir lloc l’acte d’inauguració del 
camp d’esports municipal Ramon Sicart de Llorenç, un equi-
pament que ara disposa de gespa artificial. L’acte va incloure 
el lliurament d’uns obsequis per al CF Llorenç i l’Associació 
Esportiva Ramon Sicart de mans de la Federació Catalana 
de Futbol i un petit homenatge a la figura de Ramon Sicart 
Guixens, promotor del club de futbol del municipi en el pas-
sat, a més de la presentació dels diferents equips de l’entitat i 
del personal tècnic i d’un partit amistós disputat entre els ju-
gadors de l’associació. En la inauguració, hi van ser presents 

el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet Tous; 
el director dels Serveis Territorials de l’Esport a Tarragona, 
Joan Planas Pons; familiars de Ramon Sicart, i l’alcalde de 
Llorenç del Penedès, Jordi Marlès, a més de representants 
de la Federació Catalana de Futbol. Abans de la inauguració 
sobre el terreny de joc, el Sr. Poblet va signar al llibre d’honor 
del consistori. El mateix dia es va signar el conveni de col·la-
boració entre l’Ajuntament i la Societat Cultural El Centre i 
es van donar a conèixer els actes del centenari de la Societat 
Cultural i Recreativa La Cumprativa per a l’any vinent.

Des del mes de gener passat, s’han reprès les classes de 
zumba a Llorenç. Com ja s’havia fet anteriorment, se’n pro-
gramen dues sessions per setmana, els dilluns i els dime-
cres, en horari de dos quarts de vuit a dos quarts de nou 
del vespre. El primer dia tenen lloc a l’escola Les Cometes i 
el segon, a la Casa de Cultura. Les classes estan conduïdes 
per la instructora Letícia, que pertany al grup internacional 
Zumba Fitness. La zumba és un entrenament físic basat en 
el ball combinat amb exercicis de tonificació, l’objectiu del 
qual és mantenir-se en forma i cremar calories.

Tornen les classes de zumba 
a Les Cometes i la Casa de 
Cultura

L’acte ha comptat amb la 
presència del president de la 
Diputació de Tarragona i de 

familiars de Ramon Sicart

S’inaugura el camp d’esports municipal
Ramon Sicart

Les millores han consistit en la instal·lació de gespa artificial al camp
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PDeCAT
LLORENÇ DEL 
PENEDÈS 

    @pdemocratacat
    /pdemocratacat
partitdemocrata.cat/noticies

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

DECIDEIX LLORENÇ

    @DecideixLlorenc
    /decideixllorenc 
decideixllorenc.wordpress.com

PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE 
CATALUNYA

    /pscllorenc
pscllorencdelpenedes.wordpress.com

ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA

    /ercllorenc

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

Des de la modèstia, la nostra vindicació és donar 
suport al nou espai polític amb il·lusió i fermesa a 
l’hora d’afrontar nous reptes, tant a nivell indivi-
dual com de grup. Al mes de juliol del 2016 es va 
celebrar un congrés fundacional d’un nou partit 
polític, el qual prové de l’antiga Convergència De-
mocràtica de Catalunya, i s’està treballant molt 
enèrgicament per a recuperar l’espai de represen-
tació que li pertoca. Si ens hi fixem, pocs o pràctica-
ment cap formació política ha passat per un procés 
com aquest. Amb això, no vull renunciar als  orí-
gens, però tampoc deixar-nos trepitjar com alguns 
ho intenten o pretenen fer.

La majoria dels associats al Partit Demòcrata 
som nous i tenim la intenció i convicció de trans-

metre els valors de l’honestedat, transparència i 
treball a la ciutadania. D’alguna manera, ens volem 
reivindicar davant el tsunami de notícies negatives 
i postular-nos fermament com a candidats als res-
pectius òrgans de govern.

A l’executiva comarcal del partit estem confi-
gurant una sèrie de conferències/xerrades amb 
persones rellevants en el món polític català, per 
tal d’exposar el que estem fent a la comarca, als 
municipis i a l’àmbit de Catalunya. El proper dia 20 
d’abril, el president Mas farà una conferència a la 
Bisbal del Penedès; més endavant anirem organit-
zant actes amb altres pobles de la comarca.

Assemblea local PDeCAT

Reivindicació del Partit Demòcrata

Des de Decideix Llorenç fa mesos que reivindi-
quem que la revista municipal ha de ser un mitjà 
per a facilitar la transparència, amb uns mínims 
que garanteixin la qualitat i la veracitat de la infor-
mació donada. És una eina fonamental per a infor-
mar el poble, però segueix sent un fulletó publi-
citari d’un partit polític. En un butlletí com aquest 
—finançat amb fons públics— s’han de poder veu-
re reflectides totes les veus i realitats. Un sol parà-
graf per 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. A Llorenç hi ha moltes 
veus, polítiques o no, i totes s’han de poder sentir.

Des del primer número de la revista trobem arti-
cles que expliquen els actes que es realitzen a Llo-
renç, però no donen informació de la situació real 
del poble. Les imatges, les fotografies i els titulars 
són eines per a cridar l’atenció del lector en un ar-
ticle, però no poden suposar-ne el contingut prin-
cipal. Els ciutadans tenim dret a rebre tota la infor-
mació municipal, amb dades contrastades, xifres 
concretes, rigoroses i d’interès públic que permetin 
un control real de la gestió municipal, i l’equip de 
govern ha d’assumir aquesta responsabilitat.

La revista municipal segueix sense garantir la transparència

79 dies més a l’any, és a dir, uns dos mesos i mig 
més anuals: això és el que, de mitjana, hauria de 
treballar una dona al nostre país per percebre 
les mateixes retribucions salarials anuals que un 
home per fer la mateixa feina. O el que és el ma-
teix: aquesta dona cobra un 23,3 % menys que 
un home per dur a terme les mateixes responsa-
bilitats laborals. No estem, doncs, davant de cap 
«bretxa» salarial entre homes i dones, no: estem 
davant d’un abisme.

A tots aquells que neguen o menystenen aques-
ta realitat intolerable i injusta tan sols els aconse-
llo que surtin al carrer i parlin amb les dones, amb 
les seves familiars i conegudes, que els preguntin 
quins són els seus sous, les seves condicions de 

treball, els seus horaris laborals, les responsabili-
tats que han d’assumir a casa per tenir cura dels 
seus fills o de les persones grans que no poden 
valer-se per elles mateixes, etc. Si ho fan, veuran 
que la realitat amaga percepcions i sentiments 
que no s’expressen amb xifres estadístiques.

No podem seguir així. Els i les socialistes vo-
lem comprometre’ns en positiu per reduir aquest 
abisme salarial actualment existent entre homes 
i dones a la nostra societat. I no només per una 
qüestió econòmica, sinó perquè per a nosaltres 
aconseguir la igualtat de gènere real és un objec-
tiu democràtic del conjunt de la societat.

No és una bretxa, és un abisme

Anar cap a Barcelona amb transport públic és una 
ruleta russa on et poden tocar els retards crònics 
de la RENFE, que no passi el bus de la Hispano o 
que hagis d’anar dret una part del trajecte. Lluny 
de solucionar-se la problemàtica, el mal servei 
persisteix, i ho fa de tal manera que els horaris 
dels trens s’han hagut d’adaptar per amagar els 
retards allargant el temps del trajecte a causa de 
la constant falta d’inversió de l’Estat espanyol en 
infraestructures ferroviàries. Indignant. Les xar-
xes de transport i mobilitat de la ciutadania con-
dicionen la construcció de les societats; la condi-
cionen perquè creen sinergies, perquè faciliten 
l’intercanvi i perquè, entre d’altres, si funcionen, 
augmenten el benestar social de la gent. Però, a 

més, són una eina poderosíssima de vertebració 
del territori. Ara que per fi tenim la vegueria, cal 
afrontar aquest debat. Tenim molts reptes i mol-
tes oportunitats. És imprescindible l’estació de 
regionals a Vilafranca, és imprescindible millorar 
la connexió per bus entre les quatre comarques, 
és imprescindible solucionar el greuge dels peat-
ges cap a la gent del Penedès, és imprescindible 
oferir un transport directe cap a la UAB… i tants 
altres temes. Cal posar-s’hi i donar respostes a les 
necessitats. I per a fer-ho cal que la visió del terri-
tori s’escolti i no quedi supeditada a l’àrea metro-
politana. Podem fer-ho. Fem-ho.

Anar a Barcelona
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24 DE GENER DEL 2017 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Aprovació conveni de Serveis Socials amb el CCBP, 2016/2019 i els annexos del 
2016/2017

Aprovació suspensió parcial de llicències d’activitats nucli urbà

Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llorenç del Penedès i la 
Fundació Pau Casals

Aprovació ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats

Aprovació modificació ordenances números 15 i 20

Aprovació conveni laboral Ajuntament de Llorenç del Penedès

Aprovació bonificació IBI famílies nombroses

Aprovació modificació de crèdit 1/2017

Aprovació encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i implantació d’una 
aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexos

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(DL/CUP/PA) en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb les independentistes 
encausades per cremar fotos del rei. Punt 1

Punt 2

Punt 3

Punt 4

Punt 5

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(DL/CUP/PA) per un poble lliure de violències masclistes

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(DL/CUP/PA) per la publicitat dels períodes d’exposició pública i de presentació 
d’al·legacions

Moció que presenta Esquerra Republicana sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el 
nou sistema educatiu. Punt 1

Punt 2

Punt 3

Punt 4

Punt 5

Moció que presenta Esquerra Republicana de suport al referèndum i al procés constituent

Moció que presenta Esquerra Republicana per la defensa del dret de les dones al treball en 
igualtat d’oportunitats

Moció que presenta el Partit Socialista de Catalunya conjuntament amb 
Convergència i Unió per reclamar mesures urgents per a pal·liar els efectes i eradicar la 
pobresa energètica

Moció del Partit dels Socialistes de Catalunya per a instar el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya a revisar els criteris de concessió dels ajuts individuals per al 
servei de menjador escolar (beques menjador) per als alumnes de secundària

Moció Partit Socialista de Catalunya de suport a una llei d’aprofitament dels excedents 
alimentaris

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(DL/CUP/PA) en defensa de la democràcia local i de suport a l’Ajuntament de Badalona

Moció que presenta Decideix Llorenç – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
(DL/CUP/PA) de suport als càrrecs electes Montse Venturós i  Joan Coma. Punt 1

Punt 2

Punt 3

Punt 4

Punt 5

Punt 6

Punt 7

Punt 8

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA

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

CiU, PSC-CP, ERC

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

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

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

CiU, PSC-CP, ERC

CiU, PSC-CP, ERC

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

CiU, PSC-CP, ERC

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

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC, PSC-CP

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

CiU, DL-CUP-PA, ERC

CiU, ERC

CiU, DL-CUP-PA, ERC

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

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

CiU, DL-CUP-PA, ERC

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

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

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

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

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA, ERC, 
PSC-CP

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA, ERC

CiU, PSC-CP

CiU, PSC-CP

CiU, PSC-CP

CiU, PSC-CP, ERC

CiU, PSC-CP

CiU

PSC-CP

DL-CUP-PA, PSC-CP

PSC-CP

PSC-CP

CiU, PSC-CP

CiU, PSC-CP

CiU, PSC-CP

CiU, PSC-CP, ERC

CiU

CiU, PSC-CP, ERC

CiU, PSC-CP

CiU, PSC-CP

CiU, PSC-CP



Tres Tombs
Mercat d’intercanvi


