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                        Activitats d’agost de 2017 

DIMARTS, 8: 
 

Nit, 21 h. –C/ Francesc Macià: 
SOPAR POPULAR,  organitzat pels grups de Llorenç  
per la Festa Major 2017 . 
Pa amb tomàquet, embotit, truita de patates, beguda i 
postres.  
Preu: 5 €  (adults i infants) 
Venda de tiquets del 27 de juliol al 4 d’agost a :  
Ca l’Estudiant, La Cumprativa i El Centre. 
A la Casa de cultura: dia 29 de juliol  d’11 a 14 h. i de 17 
a 20 h.(durant la recapta) 
 

DIUMENGE, 20: 
 

Nit, 21:30 h. – El Centre: 
CINEMA A LA FRESCA , amb la projecció de la pel·lícula  “Mayo 
de 1940”. Un alemany fugitiu del nazisme busca el seu fill, que és 
a cura d’una mestra rural. 
 

DISSABTE, 26: 
 

Nit, 21 h. –Jardins d’Oriol Martorell: 
L’Associació Baix Penedès amb el Sàhara  organitza als jardins 
d’Oriol Martorell el SOPAR DE COMIAT  dels nens i nenes 
sahrauís que aquest estiu han conviscut amb les famílies del Baix 
Penedès que els han acollit.  
És una activitat solidària i oberta a tothom qui vulgui venir. 
 

Menú a base de cuscús i un plat català 
Preu:  adults 13 €. Infants fins a 12 anys 7 € 

 
 
 



 

Reserva de tiquets:  
666357893 – 617935992 o bpsahara@gmail.com 

 

Podeu col·laborar seguint el programa “Fila 0”, fent la vostra 
aportació econòmica encara que no pugueu venir a:   

Agrícola i Secció de Crèdit S.C.C.L. 
ES45 0182 2968 51 0200624991 

http://www.facebook.com/bpsahara  
 

 

DIUMENGE, 27: 
 

Nit, 21:30 h. – El Centre: 
CINEMA A LA FRESCA, amb la projecció de la pel·lícula “El 
porvenir” 
Una professora de filosofia de París ha de reinventar la seva 
vida als 60 anys. Reflexió profunda sobre els atzars de ser 
feliç. 
 

 

“MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE” 

La campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, que es va 
celebrar el passat 10 de juliol  a Llorenç va obtenir una 
recaptació de 1.498 € -entre la venda de productes, la 
recaptació del bar, les entrades i els donatius-  la qual es 
destinarà a la investigació de l’esclerosi múltiple. 

Des de l’Ajuntament  volem agrair la vostra col·laboració. La 
venda de productes d’aquesta campanya continuarà durant 
tota la temporada d’obertura de la piscina municipal. 

Us informem que s’han produït certs canvis 
relacionats amb la programació d’alguns actes 

 

DARRERA ACTUACIÓ DEL JULIOL A LA FRESCA  
L’actuació de màgia “Magnolo”,  que s’ha de celebrar 
el divendres, 28 de juliol a les 10 de la nit  es farà 
als jardins d’Oriol Martorell i no al Sindicat com 
s’havia previst. 

 

HOLI FESTIVAL PER LA FESTA MAJOR  
La Festa dels colors,  prevista per ser celebrada el 
dia 7 d’agost  no es durà a terme. 
 

 
SERVEI DE NETEJA MUNICIPAL 

La RECOLLIDA DE BROSSA ORGÀNICA a l’estiu té lloc 
els dilluns, dimecres i divendres a partir de les 7 del  
matí .  
Intenteu llençar les escombraries domèstiques a partir de 
les 9 del vespre del dia anterior per evitar les molèsties 
ocasionades amb el pas de les hores i la calor. 
 

FEU UN ÚS ADEQUAT DELS SERVEIS DE 
RECICLATGE QUE HI HA AL POBLE  

Des de l’ajuntament insistim en demanar-vos la vostra 
col·laboració perquè utilitzeu degudament tots els serveis 
que teniu a l’abast per al reciclatge domèstic: contenidors 
(paper, vidre, envasos, oli usat, orgànica,  rebuig ), 
servei de recollida d’andròmines, deixalleria mòbil , 
servei de recollida de poda.  

Les deixalles ben reciclades abarateixen de manera 
considerable el cost de la seva gestió final. El servei de 
recollida de brossa el paguem entre tots, feu bé el procés 
per evitar l’encariment del seu cost. 

 
HORARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A 

L’AGOST 
     - Dijous, 17 i divendres, 18:  d’11 a 13 h. 
     - Dissabte, 19:  de 10 a 13 h. 

RECOLLIDA DE DEIXALLES A L’AGOST 
DIJOUS, 31 

Truqueu a l’Ajuntament 977677106 per informar del 
tipus de material que voleu llençar i  

el dimecres,  30 d’agost  traieu-lo al carrer 


