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Entra en funcionament la nova Biblioteca
Mestra Maria Rafecas  

El nou equipament suposa una millora de les instal·lacions
i dels serveis que s’ofereixen a l’usuari



EMERGÈNCIES   112

AJUNTAMENT 
Ajuntament   977677106 
Casa de Cultura   977678690
Biblioteca   977678690
Punt d’Informació Juvenil  977678690
Jutjat de Pau   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

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 061 
CAP Llorenç del Penedès  977677514 
CAP L’Arboç   977671588 
Hospital Comarcal  977257900 
Sanitat Respon   902111444

Es millora l’atenció ciutadana amb 
l’obertura del nou ajuntament8 
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Més de 500 persones participen en el 
sopar popular de la Festa Major13

La ciutadania es mobilitza durant la 
celebració del Referèndum11

S’amplia l’oferta de lleure amb nous 
cursos d’anglès, cuina i zumba per a 
gent gran10 
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Diumenge 12 de 
novembre
18.30 h – Casa de 
Cultura 
CICLE 
MONOGRÀFIC 
SOBRE ELS 
REFUGIATS
Xerrada d’Alba 
Vinyes sobre la seva 
experiència
Organitza: El Centre

Diumenge 19 de 
novembre
INAUGURACIÓ DE 
LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
MESTRA MARIA 
RAFECAS

Dissabte 25 de 
novembre
17.30 h (sortida de 
la Casa de Cultura a 
les 15 h) 
SORTIDA AL TEATRE 
VICTÒRIA: CABARET
Inscripcions: fins al 
9 de novembre a la 
biblioteca municipal. 
Preu: 57 € (entrada a 
platea i autocar)

Dimarts 24 
d’octubre

DIA 
INTERNACIONAL DE 
LES BIBLIOTEQUES: 
PRESENTACIÓ DEL 
CONTE LA KESSE 
I EL KOSSE A LA 
FONT DE LA CANYA
A càrrec de Georgina 
Castells i Sergi 
Segura, arqueòlegs 
de la font de la 
Canya

Diumenge 29 
d’octubre
18.30 h – Casa de 
Cultura
CICLE 
MONOGRÀFIC 
SOBRE ELS 
REFUGIATS
Representació de 
l’obra Lampedusa, 
a càrrec del Grup de 
Teatre Punt i Seguit 
de Terrassa
Organitza: El Centre

Diumenge 26 de 
novembre
PORTES OBERTES 
A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
Venda de llibres 
desestimats de 
l’antiga biblioteca a 
preus populars

Dilluns 25 de 
desembre

22 h – Cafè del 
Centre i Casa de 
Cultura 
ESPECTACLE 
TEATRAL LA NIT DE 
NADAL
Organitza: El Centre

Durant el quart 
trimestre del 2017 
La Cumprativa 
segueix celebrant 
els actes del seu 
centenari. Podeu 
consultar la 
programació a la 
cartellera.
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Josep Figueras Marlès
(ERC-AM)
Regidor
erc@llorenc.cat

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

Un poble que construïm entre tots

Els municipis necessiten el màxim nombre de mans possible per a poder 
créixer i progressar. Les opinions, el debat i les aportacions ciutadanes són 
sempre necessaris i han de ser benvinguts. Com a mínim, així ho entenem 
des de l’equip de govern de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès. I, fruit 
d’aquest convenciment que el nostre és un poble que ha de continuar 
avançant amb l’empenta de la màxima quantitat de llorencencs i llo-
rencenques, ja fa un temps que tenim a la nostra disposició una eina tan 
valuosa com és la Taula de Cultura.

Recentment, aquest ens, en el qual es troben les entitats, els joves i els 
col·lectius del municipi que volen realitzar les seves aportacions, culmina-
va el procés dut a terme per a la tria del nom de la nova biblioteca. Ho 
feia, a més, escollint de manera unànime el nom de «Mestra Maria Rafecas» 
a proposta d’un grup de veïns. Crec que ens podem sentir orgullosos de la 

tria realitzada, ja que serveix per a re-
cordar i posar de relleu la tasca d’una 
veïna que ha servit d’inspiració a di-
verses generacions de dones.

No voldria donar la impressió que 
la tasca de la Taula és exclusivament 
simbòlica. Les seves propostes ja 
tenen una incidència directa sobre 
les actuacions municipals. Aquesta 
passada Festa Major, sense anar més 

lluny, dues de les activitats programades, com el sopar popular i la ballada 
conjunta d’entitats, naixien també de la Taula de Cultura a proposta de totes 
les parts allà representades.

M’agradaria veure aquesta feina com una primera passa per continuar 
explorant les vies de participació que podem tenir al nostre abast. En 
tot cas, aquesta no és una tasca que puguem desenvolupar únicament amb 
la voluntat de l’Ajuntament: és imprescindible comptar amb la màxima 
quantitat possible de ciutadans que vulguin aportar, opinar i implicar-se.

Animeu-vos a formar part de les entitats, a oferir les vostres opinions i pro-
postes i a integrar-vos a la Taula de Cultura. Llorenç del Penedès és un gran 
projecte del qual podem participar totes les persones que hi vivim.

És imprescindible 
comptar amb la 
màxima quantitat 
possible de ciutadans 
que vulguin aportar, 
opinar i implicar-se

Jordi Marlès Ribas | Alcalde de Llorenç del Penedès
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El passat mes de juliol es van instal·lar 
uns nous fanals amb làmpades de LED 
al carrer Pompeu Fabra, a la plaça Im-
maculada i en un primer tram del car-
rer Francesc Macià. La iniciativa prete-
nia ser una prova pilot per a comprovar 
si s’aconseguia un estalvi en el servei 
d’enllumenat públic i si la llum més 
blanca resultava efectiva per a la ciu-
tadania. Llorenç és un dels municipis 
adherits al Pacte d’Alcaldes pel Clima 
i l’Energia i té el compromís d’arribar a 
l’any 2020 amb un 20 % menys d’emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle.

Nous fanals amb 
làmpades de LED 

per a aconseguir un 
estalvi energètic

Les lluminàries s’han 
instal·lat als carrers 

Pompeu Fabra i Francesc 
Macià i a la plaça 

Immaculada

Augmenta el nombre 
d’usuaris de la piscina
L’Ajuntament valora de forma positi-
va la temporada d’estiu de la piscina 
municipal atès que s’ha incrementat 
el nombre d’abonaments i d’entra-
des venudes. Enguany es va con-
tractar una empresa externa perquè 
s’encarregués del manteniment i del 
servei de socorrista i es va comptar 
novament amb un servei de vigilàn-
cia nocturn per a evitar actes van-
dàlics. Prèviament a l’obertura de 
l’equipament es van dur a terme un 
seguit de millores en la xarxa del reg 
i a la gespa, que es tornarà a condi-
cionar de cara a l’any vinent. També 
s’ha contractat una empresa espe-
cialitzada a mantenir l’aigua en bon 
estat per a evitar-ne el consum que 
suposaria tornar a omplir la piscina el 
proper estiu.

En les darreres setmanes s’han dut a 
terme uns treballs de poda a la zona 
esportiva, la rambla Marinada i les pla-
ces de la Vila, del Mas i de la Immacu-
lada. També s’han fet tasques de des-
brossament en el polígon industrial 
de l’Empalme. Aquestes feines les ha 
realitzat personal contractat a través 
d’un conveni entre la Diputació de 
Tarragona i el Consell Comarcal. Pa-
ral·lelament, l’empresa adjudicatària 
del servei de jardineria ha fet diverses 
millores en parterres, rotondes i en la 
xarxa de reg municipal.

Treballs de poda 
i desbrossament 

per millorar la via 
pública

Aquestes actuacions 
les ha dut a terme 

personal contractat per 
la Diputació i pel Consell 

Comarcal

S’aplicaran un seguit 
de tractaments a 
l’aigua que ajudaran 
a mantenir-la en un 
«estat d’hibernació» i 
conservar-la neta fins a 
la temporada vinent
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La Biblioteca estrena ubicació i nom 
en el seu 25è aniversari

La Biblioteca Mestra Maria Rafecas aporta una 
nova i millor etapa de servei al poble

Aquest 2017 la biblioteca de la 
nostra vila assoleix el seu primer 
quart de segle, i ho fa incorporant 
tota una sèrie de novetats entre les 
quals cal destacar el seu recent can-
vi d’ubicació a l’edifici que compar-
teix amb l’Ajuntament de Llorenç a 
la rambla Marinada. La millora de les 

seves instal·lacions s’ha vist, en tot 
cas, acompanyada també d’unes mi-
llores en el seu servei, com ara el fet 
de poder demanar llibres en préstec 
amb un mateix carnet a les bibliote-
ques que formen part del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya. 
Això suposarà un pas qualitatiu im-

portants per als usuaris i usuàries. 
Aquest mes de novembre tindrà lloc 
la inauguració oficial del nou espai i 
ho farà, a més, estrenant el nom de 
«Biblioteca Mestra Maria Rafecas», 
que ha estat triat a petició popular, 
amb la posterior aprovació de la 
Taula de Cultura.
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Nou equipament, 
nous espais
Pel que fa a la seva distribució, la nova 
biblioteca està dividida en quatre es-
pais diferenciats: telecentre, sala infan-
til, sala d’adults i zona de lectura, vin-
culada a l’espai de diaris i revistes. De la 
mateixa manera, el Punt d’Informació 
Juvenil (PIJ) també hi comparteix un 
petit espai d’autoconsulta.

Un servei més còmode per 
als usuaris
La millora de les instal·lacions s’ha vist acompanyada tam-
bé d’una millora del servei per tal que aquest sigui més 
dinàmic i s’adapti més a les necessitats dels usuaris actuals. 
La Biblioteca entrarà a formar part de la Xarxa de Biblio-
teques de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual 
té accés al programari Millenium. Aquesta eina informàti-
ca permet tramitar els recursos bibliogràfics als responsa-
bles de la biblioteca i, els usuaris i usuàries podran rebre 
recordatoris de venciment del préstec per correu electrò-
nic entre d’altres avantatges. De la mateixa manera es pot 
disposar del préstec interbibliotecari per a demanar llibres 
d’altres biblioteques i es podrà utilitzar el carnet unificat de 
la Xarxa.
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Renovat el fons 
bibliogràfic
L’actuació al voltant de la Biblioteca Mestra Maria Rafecas 
s’ha completat amb la renovació del seu fons bibliogrà-
fic. Aquesta ha suposat una inversió municipal propera 
als 6.000 €, als quals se n’han afegit 3.000 aportats per la 
Central de Biblioteques de Tarragona. Aquesta renovació 
del fons amb què compta la Biblioteca es podria veure am-
pliada, ja que s’està esperant la resolució de subvencions 
vinculades a aquest equipament.

Un nom vinculat a la nostra 
història
La «senyoreta Maria», tal com es coneix popularment la 
Maria Rafecas, va ser una persona especialment estimada i 
encara recordada a Llorenç per la seva dedicació als infants 
i a la seva educació. Rafecas va néixer l’any 1910 i va exercir 
com a professora des d’inicis dels anys 40 fins a la seva jubi-
lació a l’any 1976, poc abans de la seva mort. Al llarg de 25 
anys va tenir al seu càrrec l’escola unitària de nenes, treba-
llant en una mateixa aula amb entre 40 i 60 nenes d’entre 3 
i 14 anys. Així, han estat diverses les generacions de dones 
llorencenques que van conèixer la dedicació i el treball de 
Maria Rafecas.

La proposta de batejar amb el seu nom la Biblioteca sorgí 
de diversos veïns i va ser aprovada de manera unànime per 
totes les parts representades a la Taula de Cultura, l’ens de 
participació municipal.
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El nou edifici de l’Ajuntament de Llorenç ja està
al servei de la població

L’equipament ha estat dissenyat amb la voluntat de millorar els serveis
que ofereix a la ciutadania

Aquest passat 31 de juliol començaven les tasques de tras-
llat de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès a les seves no-
ves dependències, situades a la rambla Marinada, i ara per 
ara ja es treballa amb total normalitat en el nou equipa-
ment. D’aquesta manera es culmina un procés que s’inicia-
va amb les obres que començaven al gener de l’any passat. 
En tot cas, el passat 11 de juny se celebrava una jornada de 
portes obertes per a donar a conèixer el nou edifici, que 
compta amb prop de 1.500 m2 distribuïts entre una planta 
baixa i dos pisos més.

Pel que fa a les característiques del nou equipament, cal 
destacar que, amb la voluntat de millorar l’atenció que es 

presta a la ciutadania, el nou ajuntament ofereix als treba-
lladors municipals espais més amplis per a poder atendre 
els usuaris i, d’altra banda, l’edifici compleix totes les exi-
gències en matèria d’accessibilitat.

A la planta baixa es troben situats els serveis adminis-
tratius, els despatxos d’alcaldia i secretaria i la biblioteca 
municipal. A la primera planta trobem l’arxiu municipal, 
despatxos per als grups amb representació municipal i re-
gidors, el jutjat de pau i la sala de plens.

L’obra, pressupostada en 1.920.000 €, ha comptat amb 
la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) que atorga la Generalitat.

L’edifici, de planta baixa 
més dos pisos, compta 
amb prop de 1.500 m2 
totalment adaptats 
per a persones amb 
mobilitat reduïda

Amb la intenció de garantir la seguretat dels vianants, 
l’Ajuntament ha realitzat uns treballs per arranjar una de 
les voreres de l’avinguda de l’Estrella, la que es troba al 
costat del camp de futbol. Aquesta estava malmesa per les 
arrels dels arbres, les quals creixen de forma desmesurada 
i aixequen els panots. En total s’han reparat uns 30 metres 
quadrats de terreny, i el cost aproximat de l’obra ha estat 
de 6.000 €. La intenció del consistori és realitzar accions si-
milars en altres punts del municipi on les arrels dels arbres 
també estan provocant desperfectes.

Es repara la vorera del camp 
de futbol malmesa per les 
arrels dels arbres
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El passat dia 7 de setembre es va iniciar el servei de llar 
d’infants, que s’ofereix de 7.45 a 17.30 h, excepte al mes 
de juliol, en què l’horari serà de 9 a 13 h. El cost del servei 
per a les famílies és de 170 € en el cas d’aquelles empa-
dronades a Llorenç i de 185 € per a les que no ho estan. 
S’aplica una bonificació del 20 % en el cas de famílies amb 
un segon fill escolaritzat al centre.

La Llar d’Infants ofereix servei de menjador amb la pos-
sibilitat de dinar amb càtering, d’afegir també el berenar 
o d’optar pel dinar amb carmanyola.

Nou curs 2017-2018 a la 
Llar d’Infants Municipal 
El Nieró

La Casa de Cultura: nous 
espais

La finalització del nou edifici de l’ajuntament ha suposat 
paral·lelament el trasllat a aquest equipament de la Biblio-
teca Municipal. El consistori vol engegar un procés perquè 
les entitats de la nostra vila tinguin la possibilitat de fer 
ús de l’espai alliberat a la Casa de Cultura. La voluntat és 
que la proposta es tracti directament a la Taula de Cultura, 
l’ens participatiu en el qual es troba representat el teixit 
associatiu. A partir de les propostes d’utilització i d’horaris 
que facin les mateixes associacions, l’Ajuntament mirarà 
de trobar un repartiment d’espais que sigui al més equi-
tatiu i útil possible.

L’exposició «Vinyes i paisatges d’arreu del món», del jove 
llorencenc Mohamed-Salem Bachid, s’ha pogut visitar fins 
al dia 22 d’octubre a l’Aparador Jove de l’Oficina Jove del 
Baix Penedès, ubicada a la plaça Pep Jai del Vendrell. Poste-
riorment, està previst portar-la al municipi.

L’Aparador Jove és un espai que es posa a l’abast de tots 
els joves de la comarca per tal que puguin mostrar-hi els 
seus treballs o les seves vivències personals o laborals. 
Aquells que hi estiguin interessats cal que omplin un for-
mulari de sol·licitud que podran trobar de forma presencial 
a la biblioteca de Llorenç.

El llorencenc Mohamed Bachid 
exposa a l’Aparador Jove
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L’Ajuntament amplia la seva oferta formativa per al curs 
2017-2018. Es mantenen els cursos d’anglès per a adults, 
amb un nou grup de nivell inicial, i també està previst po-
sar en marxa unes classes de cuina, sempre que hi hagi la 
demanda suficient. Es tornen a oferir els cursos de català i 
els tallers de patchwork, a més de formació en el lleure, que 
s’impartirà a través del projecte Jove Baix Penedès.

Pel que fa a la pràctica esportiva, els llorencencs i lloren-
cenques es poden inscriure a pilates i zumba, dues pro-
postes que pretenen prevenir i millorar l’estat físic de les 
persones usuàries. Per a més informació cal adreçar-se a la 
biblioteca municipal.

Un grup d’anglès inicial i 
un altre de cuina, entre les 
novetats d’aquest curs

S’amplia l’oferta per a 
fomentar la salut i el benestar 
de la gent gran
Aquest mes d’octubre s’han reprès les activitats destinades 
als llorencencs i llorencenques de més edat. Les sessions 
de gimnàstica per a la gent gran s’ofereixen els dimarts i di-
vendres al matí, i els dilluns a la tarda es fan classes de ball 
lineal, en les quals participen una desena de persones. Es 
mantenen també les activitats que s’organitzen als parcs de 
salut els dimarts i dijous al matí. La novetat d’aquest curs és 
la incorporació d’un grup de zumba per a persones grans.

D’altra banda, 16 llorencencs i llorencenques s’han inscrit 
en el taller de memòria i 12 en el d’agilitat mental per a per-
sones a partir dels 55 anys.

Aquest estiu, molts dels llorencencs i llorencenques de 
més edat han participat en les sortides programades a di-
verses destinacions, entre les quals hi ha hagut les ciutats 
de Sòria, Peníscola i l’Ametlla de Mar. També s’ha ofert la 
possibilitat de fer un creuer pel Mediterrani i excursions 
a Montjuïc i a El Molino. Algunes d’aquestes sortides han 
comptat amb la participació d’una setantena de persones, 
no només de Llorenç sinó també d’altres municipis de la 
comarca, com Sant Jaume, la Bisbal i el Vendrell. Altres han 
tingut menys acceptació per la seva envergadura, però 
també s’han dut a terme gràcies a la bona col·laboració 
existent amb les agències de viatge.

Una setantena d’avis i àvies 
gaudeixen de les sortides 
programades durant l’estiu

Les persones 
interessades poden 

formalitzar la 
inscripció a la biblioteca 

municipal de dilluns a 
dijous de 17 a 20 h
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Llorenç va celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb 
una sardinada popular, organitzada per l’Ajuntament, 
que va estar amenitzada per les havaneres del grup Veles 
i Vents, de Calafell. Unes 325 persones van participar en 
aquesta trobada que va servir per a gaudir d’una estona en 

bona companyia i compar-
tir el missatge que va posar 
de manifest una represen-
tació de l’Assemblea Na-
cional Catalana.

D’altra banda, la Casa de 
Cultura va acollir durant 
uns dies una mostra dels 
treballs de les alumnes 

del Taller de Patchwork. La intenció és que els visitants po-
guessin veure les possibilitats que ofereix aquesta tècnica 
que permet realitzar treballs acolorits i alegres fets, sobre-
tot, amb molta paciència. L’exposició es va poder visitar fins 
al dia 11 de setembre.

La sardinada i les 
havaneres amenitzen la 
diada de l’Onze de Setembre
El Taller de Patchwork va organitzar 
una exposició dels seus treballs a la 
Casa de Cultura

Unes 325 persones 
van gaudir de la 
sardinada popular 
i de la cantada 
d’havaneres amb el 
grup Veles i Vents

El diumenge dia 1 d’octubre, més d’un miler de llorencencs 
i llorencenques van sortir al carrer per participar en el Re-
ferèndum d’Autodeterminació de Catalunya. Molts van ser 
els que van matinar per garantir que el col·legi electoral po-
gués obrir amb tota normalitat. Els joves, a més, van decidir 
organitzar una festa de cloenda de la Verema amb activitats 
diverses que van mantenir la ciutadania al carrer durant tot 
el dia.

El col·legi electoral va obrir sense incidències, tot i que 
es van nomenar com a membres de les meses les primeres 
persones que esperaven per votar. La jornada es va viure 
amb nervis i inquietud, però es va poder tancar a l’hora pre-
vista i procedir al recompte.

Pel que fa a la participació, un total de 1.143 llorencencs i 
llorencenques van votar el dia 1 d’octubre. D’aquests, 1.075 
van fer-ho a favor de la independència de Catalunya, 55 van 
votar-ne en contra i es van comptabilitzar 9 vots en blanc i 
4 de nuls.

La ciutadania es 
mobilitza a favor del 
Referèndum

L’Ajuntament de Llorenç es va adherir a l’aturada general 
convocada el passat dia 3 d’octubre per a condemnar l’ac-
tuació de les forces de seguretat de l’Estat a diversos pobles 
i ciutats de Catalunya durant la celebració del referèndum. 
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Del 6 al 12 d’agost, els llorencencs i llorencenques van om-
plir els carrers per gaudir de la Festa Major. Tot i que la pluja 
va obligar a canviar de data la cercavila i la sindriada, en cap 
cas va impedir-ne la celebració. Les sortides a Montserrat a 
Peu van centrar aquesta edició, amb una exposició sobre 
la iniciativa i el pregó, que va servir d’homenatge a aquells 
que hi participen i als que treballen per fer-la possible.

Un any més, no van faltar-hi les Completes, el correfoc, els 
castells, el concurs de dibuix infantil, La Principal de la Bis-
bal i el ball d’empalmada, amb l’orquestra Gira-Sol, així com 
altres propostes organitzades per l’Ajuntament o per les en-
titats culturals i esportives del poble. Els joves també hi van 
participar de manera activa escollint els grups musicals que 
van actuar durant la Nit Jove.

Èxit d’una Festa Major organitzada amb 
la participació de la ciutadania

CONCEPTE                                                                           DESPESES                       
Samarretes i bosses  3.534,41 €

Disseny i programa        3.243 €

Publicitat            350,90 €

Cava recapte  2.915,38 €

Xocolatada      350,00 €

Fruites i Verdures Lolo (donació)           0,00 €

Dietes músics      841,90 €

Copes, trofeus i premis      425,00 €

Assegurança      696,83 €

Muntatge i desmuntage borrassa  2.509,04 €

Vigilància i seguretat  3.544,04 €

Ambulàncies, bombers i sanitaris  1.787,00 €

Sonorització T de Gràcia      717,53 €

Sonorització i llums nit jove  1.996,50 €

Lloguer carretó      554,66 €

Lloguer d’escenaris  1.391,00 €

Orquestra Gira-Sol  5.808,00 €

Festa aquàtica  1.234,20 €

Mocadors castells      635,98 €

Grallers cercavila      590,00 €

Diada castellera  6.300,00 €

Pirotècnia (tronada, correfoc i carretillada)  6.554,13 €

Colla Diables de Tarragona  1.500,00 €

Actuació infantil T de Gràcia  2.178,00 €

Concert-vermut      500,00 €

Sardanes La Principal de la Bisbal  2.040,00 €

Concert i ball La Principal de la Bisbal  4.694,80 €

Equips de so La Principal de la Bisbal  4.936,80 €

Nit jove  4.280,00 €

Exposició       485,62 €

Drets d’autor SGAE  1.129,74 €

Diverses      639,99 €

TOTAL  DESPESES                                             68.364,45 €

FESTA MAJOR 2017
A continuació detallem les despeses i els ingressos 
corresponents als diversos actes organitzats al 
municipi amb motiu de la celebració de la Festa 
Major 2017. En aquesta edició, el cost real ha estat de 
56.188,45 €.

CONCEPTE                                                             INGRESSOS                      
Diputació (e-catàleg) 

        - Nens del Vendrell  2.300,00 €

        - Diables de Tarragona  1.500,00 €

Recapte  2.546,00 €

Barra de Festa Major  1.800,00 €

Anuncis programa Festa Major  4.030,00 €

TOTAL INGRESSOS                                          12.176,00 €
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Més de 500 persones gaudeixen 
d’un sopar popular proposat per 
la Taula de Cultura

En el marc de la Festa Major es va celebrar un sopar 
popular que va aplegar més de 500 persones d’edats 
diverses. Aquest va sorgir de les trobades de la Taula 
de Cultura i va estar organitzat per les associacions i 
grups del poble, amb el suport de l’Ajuntament. Prè-
viament al sopar, aquests van oferir una exhibició 
insòlita, ballant de forma conjunta sense el seu equi-
pament habitual.

Èxit d’una Festa Major organitzada amb 
la participació de la ciutadania
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PDeCAT
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    @pdemocratacat
    /pdemocratacat
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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
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ESQUERRA 
REPUBLICANA DE 
CATALUNYA

    /ercllorenc

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

El passat diumenge 1 d’octubre passarà a la his-
tòria com un dels records més emotius de la po-
blació llorencenca. La jornada del referèndum va 
ser festiva, cívica, ordenada i  molt vibrant. Veure i 
viure durant setze hores la mobilització de tota la 
societat per salvaguardar les urnes i les seves pa-
peretes per a poder votar va ser una experiència 
inoblidable i que no se’ns esborrarà mai. Alhora, a 
l’aire es podia respirar un nerviosisme que ningú 
comentava però que tothom tenia present.

Una vegada més, el poble de Llorenç va estar a 
l’alçada del que se li demanava i dona tot el seu 
suport al que està succeint a Catalunya. Són mo-
ments d’incertesa, però, segons diuen els experts, 
forma part del procés cap a la independència. Es-

tem escrivint dia a dia el nostre futur, ja que no hi 
ha un guió per a poder seguir.

Reiterar de nou la gratitud i el reconeixement als 
llorencencs i llorencenques per la vostra immensa 
solidaritat i compromís, sou molt bona gent!!! 

Tenim al davant un repte que anem superant 
fase a fase i que ens hauria de dur a la creació d’un 
nou Estat. Això sí, amb molt de seny.

Assemblea local PDeCAT

L’1 d’octubre a Llorenç del Penedès

En solidaritat amb les persones i col·legis agredits 
per les forces del neofeixisme, perquè totes som 
elles, tots hem resistit pacíficament per protegir 
les portes dels locals malgrat que a Llorenç hem 
tingut la sort de no rebre la visita dels violents. 
Volem comunicar el nostre agraïment al poble de 
Llorenç del Penedès, al seu jovent organitzat, a les 
seves entitats culturals i als seus espais polítics, 
i sobretot a la seva gent de totes les edats, acti-
va i persistent, per estar al peu del canó des del 
dissabte ben d’hora fins al diumenge, defensant 
el nostre espai democràtic i demostrant la nostra 
unitat popular. Junts ho hem pogut tot en aquest 
dia que durarà anys.

1 d’octubre, el punt d’inflexió

Doncs bé, el pitjor va camí de convertir-se en 
una realitat. I és trist, i és molt lamentable, però 
la divisió per la meitat de la societat catalana en 
relació amb el procés independentista és real en 
aquests moments. Segur que molts dels que es-
tigueu llegint aquestes línies identificareu el que 
estic dient: amics, familiars, entorns propers que 
han decidit deixar de parlar d’aquest tema per la 
fractura emocional que comporta. Malgrat això, 
la divisió entre «ells» i «nosaltres» és una realitat 
política que trenca, a més, amb la tradició inclu-
siva del catalanisme social que els socialistes, i el 
conjunt de les forces progressistes i defensores 
del diàleg, sempre hem defensat. Però no es trac-
ta ara d’assenyalar culpables, sinó d’evitar mals 

majors i trobar solucions reals i efectives. Davant 
d’aquesta tessitura, com a regidor socialista a 
Llorenç, vull fer una crida a tothom per rebaixar 
l’actual clima d’exaltació emocional i d’excés de 
radicalitat que pot arribar a provocar que hàgim 
de lamentar incidents desagradables. Cap lliber-
tat es pot assolir vexant l’opinió dels que discre-
pen, ni es pot construir sobre la desqualificació 
dels considerats adversaris.

Recordem tots que Catalunya només ha gua-
nyat quan ha anat junta i mai quan ha quedat di-
vidida entre «ells» i «nosaltres».

«El pitjor que ens podria passar és veure el país dividit per la meitat.»

M’ha costat trobar l’estat d’ànim adequat per a 
poder escriure sobre el que ens està passant a 
Catalunya. La brutalitat de la policia espanyola 
contra gent pacífica, la manipulació de la premsa 
espanyola, els disbarats del PP-PSOE...

El romanç d’Els segadors conté versos com 
«Ara el rei nostre senyor declarada ens té la guer-
ra […] A les armes, catalans, que ens han declarat 
la guerra!». La guerra d’independència del 1640 
al 1659 es va iniciar amb la rebel·lió dels catalans 
contra els abusos de les tropes castellanes que 
lluitaven contra França.

La lectura de l’Oda a Espanya de Joan Maragall 
explica com es veu des de la perifèria la gestió 
penosa de la fi de l’Imperi Castellà: el 1898 es 

perden les darreres colònies (Filipines, Cuba i 
Puerto Rico). El primer, els Països Baixos (1598). 
La reacció a Castella va ser la de sempre: negar 
l’autonomia als territoris i usar la força. Castella 
només viu de les glòries passades, d’aquí que 
no pugui modernitzar-se: «te satisfeies d’honres 
mortals / i eren tes festes – els funerals, / oh tris-
ta Espanya!», i acaba amb una estrofa que avui, 
després de les paraules de Felip VI, encara sona 
més contundent que mai: «On ets, Espanya? No 
et veig enlloc. / No sents la meva veu atronadora? 
/ No entens aquesta llengua que et parla entre 
perills? / Has desaprès d’entendre els teus fills? /
Adéu, Espanya!».
Això: adéu, Espanya!

Adéu, Espanya!
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9 D’OCTUBRE DEL 2017 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
Ajuntament de
Llorenç del Penedès

ORDRE DEL DIA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ

Aprovació acta sessió del 27/06/2017

Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs

Aprovació del compte general del 2016

Aprovació provisional modificació POUM 2

Aprovació modificació reglament Telecentre

Aprovació modificació ordenances per a l’exercici 2018

Aprovació modificació de crèdits 4/2017

Aprovació catàleg i plantilla personal

Aprovació declaració solar com a sobrant de la via pública

Punt d’urgència: Aprovació plec de clàusules per als serveis de 
neteja d’edificis, locals i instal·lacions municipals (la urgència 
s’aprova per unanimitat)

Punt d’urgència: Moció en condemna a la repressió policial 
exercida envers la ciutadania durant la celebració del 
referèndum del passat dia 1 d’octubre (la urgència s’aprova amb 
els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del PSC-CP) 

DL-CUP-PA, ERC

DL-CUP-PA

DL-CUP-PA, PSC-CP, 
ERC

PDeCAT (1), 
DL-CUP-PA, ERC

PDeCAT (1)

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

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

PDeCAT, PSC-CP

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

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

PDeCAT, PSC-CP, ERC

PDeCAT

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

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

PDeCAT (5), PSC-CP

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

PSC-CP (excepte 
punts 1 i 2 a favor)

La temporada esportiva ha començat per als diversos 
clubs de Llorenç, entre els quals hi ha l’Associació Espor-
tiva Ramon Sicart (AERS), que va presentar els seus equips 
el passat 25 de juny coincidint amb la festa que es va or-
ganitzar com a cloenda de la temporada anterior. L’entitat 
ha començat aquesta nova etapa amb molta il·lusió i amb 
equips en diverses categories segons l’edat dels jugadors, 
des de Mainada fins a Cadet. A més, per primera vegada 
l’AERS compta amb un equip de futbol femení.

Noves instal·lacions
Els infants que formen part de l’Associació Esportiva Ra-

Els clubs i entitats 
esportius donen el tret de 
sortida a la temporada 
2017-2018

mon Sicart poden gaudir de la pràctica esportiva —entre-
nant i jugant partits— en les noves instal·lacions del camp 
de futbol municipal, que, recordem, des de principis d’any 
disposa de gespa artificial. També podrà fer-ho el primer 
equip, el Club Futbol Llorenç, que juga a la categoria 3a 
catalana.



Festa Major


