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El nou ajuntament entrarà en funcionament
durant el primer trimestre de l’any
Les obres del nou edifici ja estan enllestides i actualment es treballa
en la neteja i l’adequació de l’espai

i Agenda

GENER - FEBRER - MARÇ 2017

Dilluns 20
de març

CLUB DE LECTURA
A LA BIBLIOTECA

Llibre La societat
literària del pastís
de pela de patata
de Guersney, de
Mary Ann Shefler i
Annie Barrows

Diumenge 12
de febrer

ACTE
D’HOMENATGE AL
SR. RÀFOLS AMB
MOTIU DEL SEU
100 ANIVERSARI

Dissabte 4
de març

SORTIDA AL
TEATRE COLISEUM

Dimarts 21 de
març
POESIA PER A
RIURE

Diumenge 26
de febrer

CELEBRACIÓ DEL
CARNAVAL

ACTES DE
COMMEMORACIÓ
DEL DIA DE LA
DONA

112

AJUNTAMENT
Ajuntament
Casa de Cultura
Biblioteca
Punt d’Informació Juvenil
Jutjat de Pau

977677106
977678690
977678690
977678690
977677106

ASSISTENCIALS
Farmàcia
977677409
Residència de la gent gran
977677879
Centre d’Atenció a la Dona 900900120
Serveis Socials
977677106
ESCOLARS
Llar d’Infants Municipal El Nieró
977678467
CEIP Les Cometes
977677368
IES Coster de la Torre
977169183
IES L’Arboç
977670365

Gente bien, de La
Cubana

Dimecres 8 de
març

EMERGÈNCIES

Celebració
del Dia de la
Poesia. Selecció
de poemes de
diversos autors i
autores amb els
quals es faran
punts de llibre.

6

El programa de Garantia Juvenil
permet la contractació de quatre joves
en pràctiques

7

Aprovat el pressupost per a l’exercici
2017 i les noves ordenances fiscals

9

La Regidoria de Joventut potencia la
participació del jovent en les polítiques
municipals

SERVEIS
Consell Comarcal del Baix Penedès
977157171
Parròquia de Sant Llorenç 977677331
Serveis funeraris Selva
977661075
TRANSPORTS
Servei de taxi
665837064
Autocars Hispano Igualadina
938901151
Autocars Poch
977660240
URGÈNCIES MÈDIQUES
Urgències mèdiques
CAP Llorenç del Penedès
CAP L’Arboç
Hospital Comarcal
Sanitat Respon

061
977677514
977671588
977257900
902111444

EDITA
Ajuntament de Llorenç del Penedès
Plaça de la Vila, 1
43712 Llorenç del Penedès (Tarragona)
Telèfon: 977 67 71 06
mail: aj.llorenc@llorenc.cat
web: www.llorenc.cat
CONTINGUTS, DISSENY,
MAQUETACIÓ I PRODUCCIÓ
Quid Comunicació, SL
FOTOGRAFIES
Ajuntament de Llorenç del Penedès
IMPRESSIÓ
Gràfiques Ferpala, SL
Impressió feta sobre paper ecològic
DISTRIBUCIÓ
Ajuntament de Llorenç del Penedès

10

La Cavalcada de Reis tanca la celebració
de les festes de Nadal

DIPÒSIT LEGAL
T 643-2016

Ajuntament de
Llorenç del Penedès
Jordi Marlès Ribas
(CiU)
Alcalde president
Àrea d’Hisenda i d’Urbanisme i
Obres
alcaldia@llorenc.cat
urbanisme@llorenc.cat
Maria Ferrer Rafecas
(CiU)
1a tinenta d’alcalde
Àrea de Benestar Social
i d’Ensenyament
educacio@llorenc.cat
M. Montserrat Sánchez Martín
(Independent)
(CiU)
2a tinenta d’alcalde
Àrea de Governació i de Serveis
serveis@llorenc.cat
Ignasi Saura Jané
(Independent)
(CiU)
3r tinent d’alcalde
Àrea de Personal i de
Desenvolupament Econòmic
(Ocupació)
personal@llorenc.cat
ocupacio@llorenc.cat
Neus Camps Gómez
(Independent)
(CiU)
Regidora
Àrea de Cultura i
Festes – Medi Ambient
cultura@llorenc.cat
Susanna Picó Muñoz
(Independent)
(CiU)
Regidora
Àrea d’Esports i de Joventut
esports@llorenc.cat
Irene Sardà Ventosa
(DL-CUP-PA)
Regidora
Irene.sarda@gmail.com
Jordi Camell Pros
(DL-CUP-PA)
Regidor
jordicamellpros@gmail.com
Eugenia Guasch López
(DL-CUP-PA)
Regidor
Arnaugomez95@gmail.com
Juan Gabriel Callejón Hita
(PSC-CP)
Regidor
jgcallejon@gmail.com
Josep Figueras Marlès
(ERC-AM)
Regidor
josep-fm@telefonica.net

Nous propòsits per al 2017
Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès

Acabem de gaudir de les tradicionals festes nadalenques i el mes de gener
ens rep, com sempre, carregat de nous i bons propòsits. Ens trobem a l’inici
d’un any que es pot catalogar, a hores d’ara, d’històric, pels esdeveniments
polítics que s’albiren a l’horitzó, ja siguin planificats, concertats, desitjats o
no...!
Malgrat aquesta previsió, la vida municipal continua. El passat mes de
novembre es va aprovar el pressupost d’aquest exercici 2017, una eina imprescindible per a poder tirar endavant la gestió diària d’un ajuntament,
des de la neteja dels carrers a la contractació d’una reparació o la realització
d’una inversió desitjada. Aquest 2017, a Llorenç, tornem a una dinàmica
més pròpia del poble, econòmicament parlant, deixant acabades unes
obres molt importants, com són el nou edifici de l’Ajuntament i la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol, les quals han marcat els pressuM’agradaria reafirmar
postos dels anys precedents.
el compromís de
D’altra banda, tenim molt present
quines han de ser les nostres prioril’equip de govern amb
tats, com el nou accés a la plaça de
la bona gestió dels
la Vila per la carretera del Vendrell
recursos públics, la
i l’actualització i manteniment de
transparència i la
la xarxa d’aigua i l’enllumenat púproximitat
blic, per tal de millorar-ne l’eficiència
i el rendiment. Més enllà, també hi ha
l’adequació de l’actual ajuntament en habitatge d’emergència social i la recuperació del Nieró Vell, que permetrà ampliar els serveis que oferim als
nostres veïns i a les nostres entitats.
M’agradaria reafirmar el compromís de l’equip de govern amb la
bona gestió dels recursos públics, la transparència i la proximitat, tant
dels polítics com de l’Administració. Considero que hem fet un pas ferm en
aquests àmbits.
Finalment, vull afegir que sabem que les solucions proposades no sempre coincideixen amb les esperades, però no és fàcil gestionar les emocions
que hi ha darrere de determinats projectes. Tot i així, som conscients del
treball, l’esforç i el sacrifici que comporten.
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Nous dispositius per
a controlar el clor de
l’aigua potable
Els nous aparells
permeten
emmagatzemar les
dades obtingudes per al
seu posterior estudi

L’actuació al torrent
també pretén eradicar
espècies vegetals
exòtiques invasores i
que no pertanyen al
nostre ecosistema, com
ara la canya americana

Es neteja l’interior
del dipòsit d’aigua
del polígon La Rigola
Des del consistori s’han
aprofitat els treballs
per a substituir els
comptadors generals
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En les darreres setmanes s’han substituït els dispositius de cloració que
s’utilitzen en la xarxa de subministrament d’aigua potable. Es tracta d’uns
aparells que permeten controlar els
nivells de clor de l’aigua per garantir
que estigui en condicions òptimes
per al seu consum.Els nous dispositius
disposen d’una tecnologia avançada que emmagatzema de forma automàtica les dades per als posteriors
controls que realitzen de forma periòdica les administracions competents.

Treballs per a garantir
la seguretat al torrent
El passat mes de novembre es van
iniciar diverses actuacions de millora
al torrent de Llorenç, un afluent de
la riera de la Bisbal que passa pels
municipis de Llorenç i Banyeres del
Penedès. Els treballs, amb un pressupost de 27.600 euros, consisteixen a
retirar de forma selectiva la vegetació que pot frenar el pas de l’aigua i
aplicar, de forma controlada i segura,
productes que n’evitin el creixement.
L’equip de govern ha aconseguit
que aquests treballs, amb un pressupost de 27.600 €, siguin finançats
per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA). Aquests es realitzen en dos
trams amb una longitud total d’un
quilòmetre i mig i una superfície de
17.000 m2.

L’Ajuntament de Llorenç ha procedit
a netejar l’interior del dipòsit de les
Terres, ubicat al polígon industrial La
Rigola. Es tracta d’una actuació que
es realitza de forma periòdica i que
serveix per a inspeccionar l’estat del
dipòsit, que ha obtingut un informe
favorable.
Aprofitant la neteja d’aquesta instal·lació, se n’han substituït també els
comptadors generals. La millora permetrà controlar la quantitat d’aigua
que es consumeix i la que s’aporta a
la xarxa municipal.

de la majoria de tràmits. En les noves
instal·lacions, el personal del consistori gaudirà de millors condicions de
treball i podrà optimitzar la seva feina
diària. També disposarà de més espai
per atendre els usuaris d’una forma
més personalitzada.

El nou edifici és més
accessible i suposa una
millora important dels
serveis que s’ofereixen a la
ciutadania

Enllestides les obres del nou
edifici de l’Ajuntament a la rambla
Marinada
Es preveu que l’equipament entri
en funcionament durant el primer trimestre
del 2017

El passat mes de desembre es van
donar per finalitzades les obres de
construcció del nou ajuntament de
Llorenç del Penedès. Es tracta d’un
edifici ubicat a la rambla Marinada
i que disposa de 1.500 metres quadrats distribuïts en una planta baixa i
dos pisos. Actualment s’hi duen a terme treballs de neteja i es preveu destinar les properes setmanes a equipar
les noves dependències municipals
per tal que puguin entrar en funcio-

nament durant aquest primer trimestre del 2017.

Millora de l’atenció
a la ciutadania
El nou edifici és més accessible i compleix la normativa actual, que preveu
que hi puguin ser ateses persones
amb mobilitat reduïda. Així mateix,
suposa una millora important dels
serveis que s’ofereixen a la ciutadania
atès que ha de facilitar la realització

Actualment s’hi duen
a terme treballs de
neteja i es preveu
destinar les properes
setmanes a equipar les
noves dependències
municipals
La distribució de l’espai
La previsió és ubicar a la planta baixa
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC), els despatxos de l’alcaldia i la
secretaria i la biblioteca municipal.
L’espai que ara ocupa a la Casa de Cultura se cedirà a les entitats locals. 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, amb més espai i més capacitat
per a acollir els ciutadans que vulguin
seguir en directe la celebració dels
plens municipals. La segona planta
romandrà inicialment buida en espera de disposar dels recursos necessaris per a equipar-la i poder oferir nous
serveis a la ciutadania.
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Noves contractacions a
través de programes de
foment de l’ocupació
L’Ajuntament de Llorenç ha incorporat quatre persones a
través del programa de Garantia Juvenil, que pretén afavorir la inserció laboral dels joves. El Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball en
pràctiques a jornada completa i amb una durada de sis
mesos. Pel que fa a les noves incorporacions, dos dels joves contractats realitzen feines de suport a la biblioteca i
els altres dos, a les oficines municipals.
Aquest mes de gener també s’ha previst la contractació
d’un peó de brigada o forestal a través del programa de
Treball i Formació, promogut per la Generalitat de Catalunya i el SOC amb el suport del Consell Comarcal.

Aquesta convocatòria del
programa de Treball i Formació
està adreçada, preferentment, a
persones de més de 45 anys

Nou conveni col·lectiu per al
personal de l’Ajuntament
El passat mes de desembre, l’Ajuntament va signar un nou
conveni col·lectiu amb el personal municipal, amb una
vigència de quatre anys, fins al 2019. El nou document
s’aplica alhora a les àrees de personal laboral i funcionari.
Les principals millores que aporta són l’ampliació de dies
festius amb les condicions apropiades i un augment de l’1
% de la massa salarial, en espera de l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat.

L’associació Contrapunt
manté en suspens el conveni
amb l’Ajuntament
Amb l’inici del curs escolar, l’associació Contrapunt ha
notificat un canvi en la seva gestió, que ha passat a mans
d’una cooperativa de professionals. L’Ajuntament ha mostrat la seva voluntat de continuar oferint suport a l’entitat,
però aquesta no ha realitzat els tràmits necessaris per a
poder rebre cap ajut públic.
Segons l’informe dels serveis jurídics de la Diputació
de Tarragona, la cooperativa ha de notificar als Serveis
Territorials d’Ensenyament que vol impartir formació no
reglada i ha de justificar que el canvi en la gestió s’hagi fet seguint el que estableix la llei de mercat. Un cop
presentada aquesta documentació, l’Ajuntament iniciarà
novament les converses amb l’entitat per a atorgar-li una
subvenció, tal com fa cada any amb la resta d’associacions del poble.
6
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La Diputació de Tarragona estableix
un seguit de condicions que la
cooperativa ha de complir per poder
rebre ajuts públics

Un nou pressupost marcat per la
millora dels serveis i
el suport al teixit associatiu
Entre els projectes previstos hi ha el nou
accés a la plaça de la Vila, que serà finançat
per la Diputació de Tarragona
L’Ajuntament de Llorenç del Penedès
ha aprovat els nous comptes municipals per a l’exercici 2017, que preveuen uns ingressos de 2.363.862 € i unes
despeses de 2.305.131 €, complint els
objectius d’estabilitat pressupostària.
En línies generals, els ingressos disminueixen en un 11,6 % respecte de
l’anterior exercici, i les despeses també baixen gairebé un 15 % per causa,
principalment, que no s’han planificat inversions ni la contractació de
nous préstecs.

Nou accés a la plaça
de la Vila
Els dos grans projectes del municipi,
que eren el nou edifici de l’Ajuntament i la instal·lació de gespa al camp
de futbol, es van executar durant el
2016. La nova prioritat del consistori és ara el nou accés a la plaça de la
Vila per la carretera del Vendrell, que
no s’inclou en el pressupost de l’any
2017 perquè estarà finançat per la
Diputació de Tarragona, que ja ha
anunciat que, mitjançant el Pla d’Ac-

ció Municipal 2017-2020, destinarà a
Llorenç la quantitat de 420.709,05 €
per a desenvolupar aquest projecte.
La millora de la xarxa de subministrament d’aigua i de l’enllumenat públic
és una altra de les prioritats de l’actual
equip de govern, així com el manteniment de la via pública i el suport al
teixit associatiu.

Entre les prioritats de
l’equip de govern hi ha
la millora de la xarxa
de subministrament
d’aigua i de l’enllumenat
públic
La previsió d’endeutament també
disminueix i passa del 46,85 % de
l’anterior exercici al 37,62 %. El pressupost municipal es va aprovar el
passat 29 de novembre amb els vots
a favor del PDCAT i l’abstenció d’ERC.

Els impostos i taxes
s’adeqüen a les
necessitats del
municipi
El passat més d’octubre es van
aprovar les ordenances municipals per al nou exercici, que
comporten algunes variacions
respecte de l’any 2016. Aquestes afecten sobretot l’Impost de
Béns Immobles (IBI) i l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, els quals, després de quatre
anys de congelació, han patit
un increment del 3,5 %. El pla
econòmic financer realitzat pels
Serveis Econòmics de la Diputació de Tarragona durant l’any
2016 recomanava al consistori
llorencenc augmentar la previsió
d’ingressos per evitar una situació d’inestabilitat pressupostària.
Aquesta variació suposarà un increment de només 25.000 € en el
pressupost municipal, una xifra
molt per sota del que demanava
l’administració provincial però
que permetrà mantenir i ampliar
la qualitat de determinats serveis
com la neteja, la jardineria o la
recollida d’escombraries i, alhora, no incrementar més la pressió fiscal a la ciutadania. També
s’han actualitzat algunes taxes i
preus públics que s’incrementen
entre un 5 i un 10 %.
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Es constitueix
el nou consell escolar
de la llar d’infants
El Nieró
Està format per
la direcció, dues
educadores, dues
representants dels pares
i un del consistori

Els casals d’estiu obtenen
el reconeixement de la
Generalitat

El passat 20 de desembre es va constituir el nou consell escolar de la llar
d’infants El Nieró, l’òrgan que s’ocupa d’aprovar el pla anual amb totes
les activitats plantejades per al nou
curs, revisar el procés de preinscripció i proposar millores per al centre.
El consell està format per la direcció
del centre, les educadores Nati Castilla i Ester Ramon, dues representants dels pares (Montse Cunillera
i Eva Carrillo) i un representant de
l’Ajuntament.

Més de 140 nens i nenes d’entre 3 i 14 anys
van participar en els casals d’estiu que han
estat reconeguts amb la garantia de qualitat
pedagògica i seguretat

La Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya ha fet un
informe favorable sobre les activitats
d’estiu que va organitzar l’Ajuntament
de Llorenç durant el passat mes de
juliol. Segons aquest organisme, els
casals van complir els criteris de qualitat pedagògica i de seguretat que estableix la llei que regula aquest tipus
d’activitats en què participen menors
de 18 anys. Així mateix, s’ha encoratjat
el consistori a continuar en la mateixa
línia de cara a l’organització i funcionament de futures iniciatives. Recordem que més de 140 nenes i nens van
participar en les activitats de lleure
promogudes durant l’estiu per l’Ajuntament de Llorenç.

Un cros escolar obert
a la participació de
les famílies
L’escola Les Cometes
organitza aquesta
prova, en què es busca
la implicació de pares i
mares
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El proper 29 de gener, l’escola Les Cometes acollirà la celebració del Cros
Escolar 2017. Es tracta d’una prova
esportiva que cada any compta amb
una gran participació. Com a novetat
d’aquesta edició, els organitzadors
volen incrementar la implicació de les
famílies i és per això que han obert
l’activitat als pares i mares d’aquells
infants que s’hi hagin inscrit. El Cros
Escolar està organitzat pel centre
educatiu i compta amb la col·laboració de l’Ampa de l’escola i el suport de
l’Ajuntament de Llorenç.

A les carpes que es van
desplaçar a l’institut es pretenia
informar els joves sobre
els problemes que ocasiona
l’addicció a les pantalles

Es convida els joves a participar en les
decisions municipals
Des del PIJ també es duen a terme accions de conscienciació sobre l’addicció
a les pantalles i la lluita contra la SIDA
Des de la Regidoria de Joventut es va organitzar, el passat
29 de desembre, una trobada amb les i els joves del municipi amb la voluntat de tenir en compte les seves aportacions a l’hora de prendre decisions en matèria de joventut. Durant la reunió es va convidar els i les assistents a
formar part de la Taula de Cultura, que properament iniciarà una nova etapa de funcionament. La intenció és que
aquest òrgan compti amb representació del jovent de
Llorenç i que aquest es vegi més implicat en les decisions
que es prenen des del govern municipal.

Accions de sensibilització
Un altre dels objectius és conscienciar les i els joves sobre

alguns temes que es consideren del seu interès. El Punt
d’Informació Juvenil participa activament en accions del
programa Jove Baix Penedès. Durant el darrer trimestre
del 2016 es van desplaçar als instituts unes carpes on
s’informava dels problemes que ocasiona l’addicció a les
pantalles i s’oferien consells per a una adequada utilització d’aquestes.
D’altra banda, coincidint amb el Dia Mundial contra la
SIDA, es va dur a terme una campanya que consistia a repartir material preventiu i informatiu sobre la malaltia als
locals d’oci juvenil de Llorenç. Al Punt d’Informació es pot
trobar durant tot l’any material específic sobre la prevenció d’aquesta i altres malalties de transmissió sexual.

Un torneig que es posiciona
contra la violència de gènere
El passat 25 de novembre es va celebrar a Calafell el torneig
comarcal de FIFA, en el qual van participar quatre joves del
municipi. Coincidint amb la commemoració del Dia contra
la Violència de Gènere, la vintena de participants van elaborar un mural que pretenia mostrar a la societat la implicació
del jovent en la lluita contra la violència masclista.
Pel que fa al campionat, el llorencenc Roger Vallès va
aconseguir el segon premi, que consistia en un val de 50 €
per a gastar en una botiga d’esports. El primer i el tercer premi, valorats en 70 i 30 € respectivament, van ser per a dos
joves de Calafell.
iLlorenç GENER 2017
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Llorenç viu un Nadal

ple d’activitats per a petits i grans
Els llorencencs i llorencenques han pogut gaudir, durant
els mesos de desembre i gener, d’un ampli ventall de propostes per a tots els públics organitzades de forma conjunta per les entitats i l’Ajuntament. L’Associació Excursionista
Montmell va organitzar una sortida per a portar el pessebre al Turó de Tagamanent; la Coral Infantil Rossinyols i la
Coral Harmonia també van oferir el seu tradicional concert
de Nadal; no hi van faltar l’exhibició del Club Patí Llorenç, ni
activitats infantils organitzades per La Cumprativa i El Centre, ni el teatre, amb l’Elenc Artístic Arbocenc i el Grup de
Teatre del Centre. Els Contes estrellats, de la companyia Bocafoscant, també van ser un gran èxit, així com el concert
de Cap d’Any amb la Cobla Reus Jove. La visita del patge
reial i la Cavalcada de Reis, amb més de 70 voluntaris, van
tancar les festes nadalenques.
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Bona acollida dels tallers
d’automassatge i de remeis
casolans per a la gent gran

El proper mes de febrer
s’iniciarà un curs
d’informàtica per a aprendre
a navegar per Internet i a fer
servir el telèfon mòbil

Durant els mesos de novembre i desembre, el Casal de
Cultura va acollir l’organització de dos tallers destinats a la
gent gran. Aquests estaven oferts per la Creu Roja gràcies
a un acord de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat. El
primer va ser un curs de remeis casolans que va rebre una
molt bona resposta per part dels assistents, i el segon va
ser un taller de massatge terapèutic que també va tenir
molta acceptació.
La voluntat del consistori és seguir oferint noves propostes. De moment, el proper mes de febrer s’iniciarà un curs
d’informàtica on s’ensenyarà a navegar per Internet i a ampliar els coneixements sobre l’ús del telèfon mòbil.

Més de 150 persones
assisteixen al tradicional
dinar de la gent gran
El passat 17 de desembre es va celebrar el dinar de Nadal
de la gent gran, amb un total de 155 comensals. L’àpat
es va fer al restaurant Cal Kildo i es podia escollir entre
dos plats de primer, dos de segon i amb postres, vi, cava i
cafè. Tot i que aquest dinar sempre l’havia organitzat l’Associació d’Avis de Llorenç, que actualment es troba sense
junta, enguany se n’ha fet càrrec l’Ajuntament per mantenir la unitat de la gent gran del municipi. El consistori
anima els avis que formin una nova junta i els referma el
seu suport.

Èxit de les sessions gratuïtes de
foment de l’esport al parc
de salut

L’Ajuntament té la
voluntat de continuar
les sessions fins al juny,
que es complementaran
amb caminades
regulars
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Des del mes d’octubre, al parc de salut dels jardins Oriol
Martorell s’han dut a terme deu sessions gratuïtes per a
fomentar l’esport i la vida saludable, guiades per un monitor professional. Es van començar amb totes les places
ocupades, cada dijous a tres quarts de deu del matí, que
després es va ampliar a dimarts a la mateixa hora.
Acabades aquestes sessions, els avis del municipi han
seguit quedant els dijous per continuar amb l’activitat.
Gràcies al seu èxit, l’Ajuntament ha decidit ampliar les
sessions tutoritzades fins al mes de juny, de les dates i els
horaris de les quals s’informarà més endavant. Aquestes
es complementaran amb caminades regulars.

Literatura i reivindicació
del català, presents al
Correllengua 2016
Un grup de joves del poble van
pintar un mural a l’exterior de
l’escola Les Cometes per posar
en valor la importància de les
llengües
El cap de setmana del 26 i 27 de novembre es va celebrar
a Llorenç el Correllengua, un acte tradicional que té com
a objectiu defensar la llengua catalana i reivindicar-ne la
supervivència. Un grup de joves del poble, com ja venen
fent des de fa uns anys, van ser els encarregats d’organitzar-ho. Gràcies a la col·laboració de particulars com Víctor
Badia amb la cessió de pintures, van pintar un dels murs
exteriors de l’escola Les Cometes amb la inscripció «El món
és un mosaic de visions, i cada visió és explicada per una
llengua. Cada vegada que desapareix una llengua desapareix una visió del món». Tot i el fred, van ser uns quants els
participants que voluntàriament hi van col·laborar.

A més, es van organitzar altres activitats com una gimcana a la tarda i un sopar a la Casa de Cultura, seguit d’un
concert a la sala Symposyum. El diumenge va ser el dia més
literari; al migdia, al cafè del Centre, es va programar l’acte
central del Correllengua amb l’objectiu de reivindicar la literatura catalana.

Llorenç se suma als
homenatges a la figura de
Neus Català
Una lectura de textos i una exposició
van servir per a commemorar els
seus 101 anys de vida
El passat mes d’octubre Llorenç es va sumar als homenatges que s’han organitzat arreu de Catalunya per commemorar la figura de Neus Català, l’única supervivent catalana que va estar als camps d’extermini nazis per les seves
idees polítiques. Gran part d’aquests reconeixements es
van celebrar durant el 2015,
coincidint amb el centenari
Neus Català ha
del seu naixement, però a
estat guardonada
Llorenç es van haver d’ajoramb la Creu de
nar per unes obres a la Casa
Sant Jordi i va
de Cultura.
ser proclamada
Els actes d’homenatge van
catalana de l’any
començar amb una lectura
2007
de textos basats en el llibre
Neus Català: testimoni d’una
supervivent a càrrec de membres del club de lectura i altres persones voluntàries, una de les quals coneix personalment a Neus Català. Posteriorment es va inaugurar una
exposició cedida per la Biblioteca Marta Mata de Cunit.
iLlorenç GENER 2017
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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

Nou logo del PDeCAT

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

Des del congrés del juliol passat, s’ha estat treballant per dotar el Partit Demòcrata, PDeCAT, de
tots els òrgans executius. El 5 de desembre es va
celebrar l’elecció de la nova executiva local del PDeCAT, on va resultar escollit com a cap local del Partit Demòcrata en Jaume Ràfols, acompanyat d’en
Josep Rafecas, en Ramon Palau i en Jordi Marlès.
Conjuntament amb l’executiva comarcal, a partir
d’ara, es reforçarà el principal objectiu de donar a
conèixer els seus membres i exposar les línies bàsiques del partit, de cara a preparar les eleccions
municipals del 2019.
Som conscients de l’enorme desgast sofert,
però alhora no defallim a tornar a ocupar l’espai
de centre moderat, el qual representa els valors

més assenyats per a l’empresa que ens espera.
Tal com resa en la presentació al lloc web, som un
partit transversal, format per persones de diversos
orígens, idees i creences; som un partit obert, permeable, transparent, compromès amb la tolerància zero a la corrupció; som un partit que representa la centralitat política i social...
Podeu consultar totes les notícies relacionades en
l’enllaç:
http://www.partitdemocrata.cat/noticies/
I a les xarxes socials:
http://www.facebook.com/pdemocratacat
http://www.twitter.com/pdemocratacat

La revista municipal segueix sense garantir la transparència

DECIDEIX LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
decideixllorenc.wordpress.com

Des de Decideix Llorenç fa mesos que reivindiquem 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 informació donada. És una eina fonamental per a informar el poble, però segueix sent un fulletó publicitari d’un partit polític. En un butlletí com aquest
—finançat amb fons públics— s’han de poder veure reflectides totes les veus i realitats. Un sol paràgraf 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 articles que expliquen els actes que es realitzen a Llorenç, 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 article, però no poden suposar-ne el contingut principal. Els ciutadans tenim dret a rebre tota la informació 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.

Un pla Marshall per al Baix Penedès

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

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
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El Baix Penedès, actualment, pateix un índex
d’atur, registrant el territori les xifres rècord d’atur
de Catalunya, amb una taxa actual del 20,1 %, 5
punts per sobre de la mitjana.
El pressupost de la Generalitat presentat fa
unes setmanes, amb una inversió per al Baix Penedès un 27 % inferior a la del 2015, amb 54 €
per habitant davant els 125 € de mitjana per a
tota Catalunya, és una mostra més de l’oblit que
pateix aquest territori per part de les administracions superiors.
Ni l’Estat ni la Generalitat són capaços de solucionar, entre d’altres, els problemes de comunicació que presenten les carreteres que travessen
el territori: l’N-340 i C31, col·lapsades pel volum

de circulació i per l’alta sinistralitat, i els peatges
de les autopistes AP7 i C32, que penalitzen els
veïns del territori i llastren la competitivitat de les
empreses.
El que necessita urgentment aquest territori és
un pla de xoc a tots els nivells, de manera coordinada entre totes les administracions, un pla Marshall o un pla quinquennal d’altres èpoques.
El futur i les possibilitats de la nostra comarca passen perquè les administracions superiors
decideixin si volen que aquest territori, que és
la ròtula entre Barcelona i Tarragona, vertebri i
complementi el conjunt del país o l’abandonen a
la seva sort, a la sort dels pioners de frontera.

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

29 DE NOVEMBRE DE 2016 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

Presa de possessió de la Sra. Eugenia Guasch López com a
regidora de la corporació
Aprovació modificació de crèdit 2/2016

CiU

Aprovació pressupost, bases d’execució, plantilla de personal i
relació de llocs de treball per a l’exercici 2017

CiU

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

ERC-AM

Calendari
fiscal per a
l’any 2017
L’Ajuntament de Llorenç ha
aprovat el calendari fiscal per
a aquest exercici 2017, que
determina els terminis de pagament per a les taxes i impostos municipals. En el cas
de tenir els rebuts domiciliats, el cobrament es passarà
15 dies abans de la finalització del termini establert per a
aquells ciutadans que hagin
de fer l’abonament de forma
voluntària.

IMPOST O TAXA

CALENDARI DE PAGAMENT

Rebut de l’aigua 4t trimestre 2016

Principis del mes de febrer de 2017

Impost de vehicles de tracció mecànica

Del 31 de març al 31 de maig 2017

IBI urbans – 1r termini (50 %)

Del 28 d’abril al 30 de juny 2017

IBI rústics

Del 28 d’abril al 30 de juny 2017

Rebut de l’aigua 1r trimestre 2017

Principis de maig 2017

Taxes d’escombraries, nínxols, clavegueram i guals

Del 30 de juny al 31 d’agost 2017

IBI urbans – 2n termini (50 %)

Del 28 de juliol al 29 de setembre 2017

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Del 29 de juliol al 30 de setembre 2017

Rebut de l’aigua 2n trimestre 2017

Principis d’agost 2017

Rebut de l’aigua 3r trimestre 2017

Principis de novembre 2017
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Cavalcada Reis
Carter reial

