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PÒRTIC

Llorencencs i llorencenques, en aquests dies complicats de convivència, hem de seguir mirant
de reüll el maleït virus, però en la mesura que puguem, gaudim-los d’una manera respectuosa.

Us convido a que participeu dels actes programats i us desitjo una molt bona FESTA MAJOR!!! 

Jordi Marlès Ribas
Alcalde

Portada: obra de Maria Teresa Baltasar 

Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Fa uns dies enrere, tot preparant la Festa Major 2021, consultava un programa d’actes antic.
En un moment donat vaig pensar quan us en podria presentar un com aquell. Arribem a la meitat
de la legislatura i degut a les circumstàncies que s’han anat produint, encara no hem pogut
organitzar actes com ens hauria agradat.

Us fem arribar les nostres disculpes, perquè aquesta no és la Festa Major que nosaltres
voldríem organitzar, però les circumstàncies manen i ens hem hagut d’adaptar a elles. Tot
seguit us fem una petita explicació de l’evolució que hem anat seguint fins el dia d’avui en la
preparació d’aquesta Festa Major:

Fins el 12 de juliol, les mesures establertes pel PROCICAT, ens permetien organitzar balls
(encara que fos amb mascareta), menjar al carrer i realitzar activitats tota la nit. Teníem
contractades dues orquestres per a les nits dels dies 9 i 11, La Principal de la Bisbal per al dia 10 i
diferents actes populars, per ser viscuts al carrer i envoltats de la nostra gent (vermut,
sindriada, castells aficionats,...).

A partir del dia 12 tot canvia, les limitacions creixen i hem de replantejar la majoria dels actes.
Ja no podem menjar ni beure a l’exterior, es prohibeix el ball i tot s’ha d’acabar a les 00:30 h.
Ens hem de tornar adaptar i refer tota la Festa Major, en 15 dies...

Com veureu a continuació, hem organitzat actes més reduïts, per evitar aglomeracions i poder
respectar les distàncies, són petites pinzellades, però espero que tothom les pugui gaudir.

Vull donar les gràcies a la regidoria de Joventut, a tot l’equip de govern, als grups folklòrics, a les
entitats locals i als treballadors i treballadores de l’Ajuntament pel seu suport i participació.
Sense ells i elles, no hi hauria Festa Major.

Esperem veure-us als actes i desitgem moltbona Festa Major a tothom 
 

Eva Rafecas Romeu
Regidora de Cultura i Festes

 



DISSABTE, 31 de JULIOL:

DIVENDRES, 6 d'AGOST:

DISSABTE, 7 d'AGOST:

A les 7 de la tarda, a la sala del

Centenari de La Cumprativa:

EXPOSICIÓ  “La terra que trepitges, crítiques i

poètiques”

Una reflexió sobre el territori a partir de la mirada

d’una quinzena d’artistes contemporanis.

Horaris:

Dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 i 14 d’agost, de 7 a 9  del

vespre.

Dies 1, 8, 10, i 11 d’agost, de 12 a 2 del migdia i de 7 a 9
del vespre.

L’exposició estarà oberta fins el dia 14 d’agost.

Entrada lliure.

A les 5 de la tarda, als jardins d’Oriol

Martorell:

TALLER: CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ I

DEFENSA PERSONAL, a càrrec de  M. Carmen

Vila Jiménez, responsable mundial del

Departament de defensa personal femenina de

la Fédération Mondiale de Nihon Tai-Jitsu

FMNITAI i AESNIT Asociación Española de Nihon

Tai-Jitsu i Noélia Yolanda Márquez Vila,

instructora de la FMNITAI i AESNIT.

Activitat sorgida a partir del procés participatiu

amb els i les joves de Llorenç.

Col·labora: Jove Baix Penedès

A les 7 de la tarda, al Camp de futbol

municipal:

48è TORNEIG RAMON SICART, entre els equips 

C. F. Llorenç i el  C. F. Pobla de Mafumet B

A les 7 de la tarda, a la sala del ball

de La Cumprativa:

TALLER CREATIU “Tocar de peus a la terra”, amb

Marta Bisbal Torres

Taller creatiu en el que es reflexionarà sobre les

nocions de camp i d’agrarietat en base a les

pròpies vivències i memòries dels participants.

Des d’una vessant experiencial, s’explorarà la

terra partint de la seva materialitat, entrant en

contacte amb diferents tipus de terres, posant

les mans i els peus a la terra, tot elaborant la

creació d’un camp, un terreny experimental,

poètic i germinal.

A les 10 de la nit, a la sala del cinema

de La Cumprativa

CINEMA "El olvido que seremos"

El metge Héctor Abad Gómez, carismàtic líder

social i home de família, va ser un destacat

activista pels drets humans al Medellín
polaritzat i violent dels anys 70. Va dedicar els

últims anys de la seva vida, fins a la mateixa nit

en què va caure assassinat, a la defensa dels

drets humans. “El olvido que seremos”és la

reconstrucció amorosa, pacient i detallada de la

seva vida a través del record d’una ciutat i d’una

família. 

Premi Goya a la millor pel·lícula estrangera de

parla hispana. Drama biogràfic. A partir de 12
anys.



A partir de les 11 del matí, a la sala del

ball de La Cumprativa:

TALLER DE CONSTRUCCIONS amb peces de fusta. 

Activitat infantil KAPLA

1er torn: d'11 a 2/4 d'1 del migdia- 2on torn: de 2/4
d'1 a 2 del migdia .

L’animació proposada serà un espai de construcció
obert al públic on nens i nenes de totes les edats i

fins i tot els seus pares i mares podran experimentar i

realitzar grans estructures amb peces de construcció
Kapla (de fusta).

Des de Kapla Catalunya s’aportaran dos monitors

que guiaran als participants i dinamitzaran l’espai.

Participació en grups de proximitat. Inscripció en grup.

Reserva anticipada a través del formulari que

trobareu a la nostra web i xarxes socials.

Preus: gratuït per a persones associades. 9€ públic

general.

A les 10 del matí, a la terrassa del cafè
de El Centre (al lateral):

EXHIBICIÓ D’ESCACS

Exhibició de partides simultànies d'escacs a càrrec

del Mestre Català Víctor Plasencia. Jugador

d’escacs des de fa 25 anys, ostenta el títol de Mestre

Català, la màxima distinció que atorga la Federació
Catalana d’Escacs. En el seu palmarès hi destaca el

títol de Campió de Tarragona, tant en ritme clàssic

com en partides ràpides. En la seva tasca com

entrenador ha preparat a l’equip ONCE de Tarragona,

que va assolir el Campionat d’Espanya; actualment

treballa en la formació d’infants i joves a diverses

escoles de la comarca.

L’exhibició és oberta a tothom, així que no perdeu

l’ocasió de jugar amb un Mestre dels escacs!

DIUMENGE, 8 d'AGOST:

A les 7 de la tarda, a l’Ajuntament:

PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de la pintora 

Maria Teresa Baltasar.

Seguidament, a la Casa de cultura

municipal:

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “Entre vinyes”,

de M. Teresa Baltasar. 

L’exposició es complementa amb la presentació
del vídeo “Entre vinyes”, amb textos de Nati Soler

i Montse Juvé, muntatge i fotografia de Pitu

Rovirosa i música de Jordi Camell.

Horaris: 

Dies 10, 11, 15 i 22 d’agost, de 12 a 2/4 de 2 del migdia.

 A 2/4 de 8 del vespre, als Jardins

d’Oriol Martorell:

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE  “Entre vinyes”, a càrrec

de Ramon Nadal i Nati Soler.

A les 9 de la nit, a El Centre:

EL GRAN CONCERT DE LA FESTA MAJOR

SONAPROP, amb Joan Garriga i el Mariatxi

Galàctic .

Fundador de Dusminguet i ànima de La Troba

Kung-Fú, Joan Garriga és una figura clau per

entendre l’evolució de la música popular del segle

XXI feta a Catalunya. El codescobridor de la

Rúmbia –barreja de rumba i cúmbia amb

denominació d’origen vallesana- acaba de debutar

al seu nom amb un àlbum que apunta a clàssic

instantani. 

Gravat entre 2019 i 2020 i mesclat en ple

confinament, El ball i el plany (2020) és un viatge

apassionant per tots els mons que caben a

l’acordió de Joan Garriga: el Mediterrani de

l’havanera i el rai, el Carib llatí, la Jamaica del

reggae i el dub i evidentment, el nord de Mèxic que

inspira la seva nova formació. Acompanyat del seu

fidel company de mil batalles, Marià Roch (baix),

el fogoner de la caldera rítmica, Rambo (bateria), i

el guitarrista MadjidFahem (Manu Chao, La

Ventura), el veritable hereu de Gato Pérez es

consagra a l’Olimp de la fusió sense confusió.



A les 10 de la nit, a la terrassa de La

Cumprativa:

BINGO DIABÒLIC organitzat pel Ball de diables i el

Drac de la Cumprativa

DILLUNS, 9 d'AGOST:

A les 11 del matí, als jardins d’Oriol

Martorell:

CONCURS INFANTIL DE DIBUIX per a infants fins a

12 anys.

Inscripcions a la Casa de Cultura d’11 a 1 del migdia. 

Presentació de les obres acabades al lloc d’inscripció
abans de les 2 del migdia. 

Porteu el vostre material a excepció del full, que

podreu recollir al moment de la inscripció.

A les 3 de la tarda, a la Rambla Marinada:

MORTERADA D’INICI DE FESTA MAJOR, a càrrec del

Ball de diables de La Cumprativa i REPICADA DE

CAMPANES.

A 1/4 de 7 de la tarda, a l’Església

parroquial:

COMPLETES, amb la VENERACIÓ DE LES RELÍQUIES

DE SANT LLORENÇ

A les 7 de la tarda, a diferents llocs del

poble:

CERCAVILA a càrrec dels grups folklòrics de Llorenç
(Ball de bastons, Falcons, Drac, Gegants,

Capgrossos, Timbalers, Banyetes) i el Ruc de La

Granada.

Hi haurà tres punts d’actuació: pàrquing de

l’Ajuntament, Rambla Marinada i jardins d’Oriol

Martorell. Els grups de la cercavila s’aniran desplaçant

a cada espai, que s’haurà preparat per acollir les

seves actuacions. El públic romandrà tota l’estona

assegut.

A les 10 de la nit, a la rambla Marinada

(al davant de La Cumprativa):

VERSOTS a càrrec del Ball de Diables de La

Cumprativa.

Seguidament:

CORREFOC, a càrrec del Ball de Diables i Drac de

La Cumprativa, fins a les escoles, on tindrà lloc el

CASTELL DE FOCS.

Recorregut del correfoc: 

Sortida de la rambla Marinada -

cantonada amb C/ Torras i Bages -

C/ Abat Escarré  - C/ Escoles, on hi

tindrà lloc el Castell de focs.

 

Eviteu aglomeracions, desplaceu-vos

el mínim possible, no seguiu el

Correfoc, aneu als carrers més

propers a la vostra llar o pugeu als

terrats per veure el Castell de focs.

No aparqueu cap vehicle en el

recorregut del correfoc i traieu

qualsevol obstacle que pugui

destorbar.

Tanqueu les portes, les finestres i els

balcons i protegiu-los.

Recolliu la roba estesa i plegueu els

tendals

Consells:

 



A partir de les 8 del matí, pels carrers del

poble:

TOC DE MATINADES, amb els Grallers de Llorenç,

TRONADA, amb el Ball de Diables de La Cumprativa i

BASTONADA, amb el Ball de bastons del Centre.

A 2/4 de 12 del migdia, a l’Església

parroquial:

MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR EN HONOR DE

SANT LLORENÇ 

Durant la missa el Ball de bastons del Centre, que

enguany acompleix 125 anys, farà l’OFRENA al patró
amb un ball i amb l’acompanyament de tots els grups

folklòrics de Llorenç.

DIMARTS, 10 d'AGOST:

A la 1 del migdia, als jardins d’Oriol

Martorell:

SARDANES, amb la cobla La Principal de la Bisbal

A 2/4 de 7 de la tarda, a El Centre:

CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES. 2a Tirada local

A les 6 de la tarda inscripcions i inici del campionat

infantil-cadet (de 12 a 16 anys). 

A ¾ de 7 inici de les inscripcions i inici del Torneig

adults (+16). Grans premis per ambdós pòdiums. 

Participació: 5€ adults/ 3€ infantil (descompte 2€
Socis El Centre). Places limitades.

L’esport català tradicional per excel·lència que

consisteix en llançar uns "bitllots" (bitlles petites)

contra unes bitlles situades a una determinada

distància a fi de tombar-les.

Speakers retransmetent en directe i música

enllaunada.

A l'aire lliure al lateral de la terrassa del cafè.

A 2/4 de 8 del vespre, al pàrquing de

l’Ajuntament:

ESPECTACLE TEATRAL “Els Culdolla”, amb

Jordina Biosca

El senyor i la senyora Culdolla no són només

horribles, són fastigosos, bruts i dolents a més no

poder. Es fan unes bromes terrorífiques, són

cruels amb els ocells i brutals amb els Maga-Bum,

una família de mones que viuen en una gàbia al

seu jardí. Per això, entre mones i ocells, s’ajunten i

tramen un pla enginyós per donar als Culdolla

l’ensurt més gran de la seva vida.

Aquest espectacle, en versió adulta, és

absolutament només apte per a no cardíacs.

Imprevisible, groller, políticament incorrecte,

interactiu i hilarant, farà les delícies de tots

aquells qui es deixin portar pel joc i per

l’apassionada absurditat que protagonitza aquest

guió. Per riure com a nens amb continguts d’allò
més adults.

A les 10 de la nit, a la sala del teatre

de La Cumprativa:

El Grup de teatre de La Cumprativa porta a

escena l’obra de TEATRE “Dies de ràdio”, de varis

autors. 

La ràdio, aquella vella amiga que sempre ens

acompanya pacientment amb mil noves històries

per explicar. Aquell prodigiós enginy que, sols amb

la força de la veu, ens guia per camins inexplorats,

deixant la imaginació volar entre els misteris que

en ella s’amaguen i que prenen vida a través

d’unes ones que, d’una forma quasi màgica, ens

arriben fluidament a les oïdes. Qui no ha escoltat

mai les fórmules musicals, els magazins, les

entrevistes, les tertúlies, els informatius, els

consultoris sentimentals o, fins i tot, obres de

teatre o contes? Doncs, vet-ho aquí, tot

condensat i agitat (que no remenat...), arriba “Dies

de ràdio” per entretenir el públic aquesta Festa

Major del 2021. L’espectacle teatral de la

Cumprativa que tant i tant hem esperat i que

volem viure amb tota la normalitat que la cultura

ens ofereix.



A 2/4 de 12 del migdia, a l’Església

parroquial:

MISSA DE DIFUNTS 

A les 11 del matí, als jardins d’Oriol

Martorell:

JOCS GEGANTS POPULARS, més de 20 jocs de

fusta, pintats a mà.

A cada joc hi haurà una família. L’espai de joc s’anirà
desinfectant a mesura que les famílies canviïn de

proposta.

A les 12 del migdia, a la Piscina

municipal:

MÚSICA  en directe amb el DJ Aubor

Entrada gratuïta per a les persones empadronades

a Llorenç del Penedès. No empadronats abonaran

la tarifa habitual de la piscina.

*Aforament limitat.

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Casa de

cultura:

El Grup d’aficionats als castells de Llorenç oferirà
PASSI DEL DOCUMENTAL “125 anys d'aficionats als

Castells”.

Per mantenir viu l'esperit dels castells dels

aficionats, una tradició única que només tenim a

Llorenç, farem una projecció del documental que va

commemorar els 125 anys de la primera escrita.

Recordarem aquell any, comentarem les últimes

diades i compartirem les ganes de tornar-hi ben

aviat.

A les 7 de la tarda, al pàrquing de

l’Ajuntament:

LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX

INFANTIL

Seguidament:

ESPECTACLE INFANTIL “Baobab, un arbre, un

bolet i un esquirol” amb la Cia. La pera llimonera

Dos venedors ambulants refugiant-se d’una gran

tempesta, expliquen la història d’un bolet i un

esquirol, que degut a la guerra emprenen una gran

aventura per trobar un nou arbre on poder viure.

Una diversitat de bosses i sabates de mides i

colors diferents donen vida a les persones que,

per sobreviure, s’encoratgen a la recerca d’un nou

lloc on establir-se. Un gran respecte per allò que

mai hagués hagut que passar. Tot barrejat amb

una gran dosi d’humor.

De les 9  fins a les 12 de la nit, a la

Piscina municipal:

BANY NOCTURN amb JOC INTERACTIU a partir de

les músiques de pel·lícules que ens posaran DJ’s a

la carta i que haurem d’endevinar.

Les tres primeres persones classificades

obtindran premis.

Entrada gratuïta per a les persones empadronades

a Llorenç del Penedès. No empadronats abonaran

la tarifa habitual de la piscina.

*Aforament limitat.

A les 10 de la nit, a El Centre:

TEATRE “Quina feinada!” amb Roger Pera.

L'actor Roger Pera torna al teatre amb l'obra

"Quina feinada!", sota la direcció de Ventura Pons,

que torna al teatre després de quaranta anys

dedicat al cinema. Ho fa portant als escenaris

catalans l'adaptació pròpia de l'espectacle escrit

per Becky Mode "Fully committed", que va

triomfar als escenaris de Brodway amb l'actor

Jesse Tyler Ferguson. Com a únic intèrpret,

Roger Pera dona vida a un actor sense feina que,

per sobreviure, treballa agafant les reserves

telefòniques d'un restaurant de luxe. 

DIMECRES, 11 d'AGOST:



A les 10 del matí, a El Centre:

TORNEIG D’ESCACS a la sala petita

Inscripcions presencials i emparellaments segons el

nivell de joc de 10 a 2/4 d’11. Preus: Socis 3€,

General 5€, General menors 12 anys 3€, Socis

menors 12 anys gratuït. 

Es faran 6 rondes de 2/4 d’11 a 1. Ritme de joc de 10
minuts per cada jugador, amb un increment de 5
segons per cada jugada. Entrega de premis i cloenda

d’1 a 2/4 de 2. Cal confirmar l’assistència per

Whatsapp al 639990126 o per mail a

elcentre@elcentre.cat indicant: Nom i cognoms, any

de naixement i avaluació ELO en cas d’estar federat. 

Hi haurà trofeus pels guanyadors.

TORNEIG DE PING PONG a la sala gran

Inscripcions presencials de 10 a 2/4 d’11 o al mail

tennistaula@elcentre.cat

Preus: Socis 3€, General 5€, menors 12 anys

gratuït. Categoria júnior: fins a 14 anys. Categoria

sènior: a partir de 15 anys. Cada jugador ha de

portar la seva pala. Hi haurà trofeus pels

guanyadors.

DIJOUS, 12 d'AGOST:

A 2/4 de 7 de la tarda, a El Centre:

FESTIVAL INFANTIL

Jocs infantils tradicionals per acabar la Festa

Major el dia del gos, conduïts per joves de les

Matinals Infantils molt eixerits.

Jocs de lletres, curses de sacs, 3 en ratlla,

equilibris, més curses i altres proves per posar a

prova les habilitats i els nervis dels participants,

aptes per tots els infants i joves d’esperit de 0 a

105 anys.

Inscripcions presencials a les 6, inici a 2/4 de 7 de

la tarda. 

Inscripcions online al correu:

matinalsinfantils@elcentre.cat.

Activitat gratuïta per tothom. 

A les 8 del vespre, a la sala del teatre

de La Cumprativa:

El Grup de teatre de La Cumprativa porta a

escena “Dies de ràdio”, de varis autors. Segona

representació.

A 2/4 de 10 de la nit, a El Centre:

CINEMA A LA FRESCA “Celestial Camel”

Al desert del Gobi, a les estepes de la Mongòlia

russa, Altynka és un camell nadó que, segons les

creences, portarà sort a la família del jove Bayir a

causa del seu albinisme. Així i tot, la família ha de

vendre el camell per poder sobreviure i mantenir

els seus tres fills. Però quan arriba la nit, Mara, la

desesperada mare de la cria albina, aconsegueix

escapar-se en la recerca del seu fill venut. La

seva desaparició suposa un desastre per al

sosteniment familiar, de manera que Bayir

emprendrà un viatge per l'estepa, pujat en una

vella moto, per trobar els dos camells que tant

vol. 

Una preciosa pel·lícula en tot i per tots. Tots els

públics. Aventura familiar. 90 min.

A les 10 de la nit, a la terrassa de La

Cumprativa:

BINGO DIABÒLIC organitzat pel Ball de diables i

el  Drac de La Cumprativa.

L'intèrpret també encarna al voltant de vint-i-cinc

personatges diferents en un joc teatral intens i,

alhora, un homenatge al món del doblatge, del qual

forma part des de ben petit.

Venda d’entrades anticipades per socis

exclusivament el dia 1 d’agost a El Centre a 2/4 d’1
del migdia, i online a www.elcentre.cat a partir del dia

2 per públic general.

mailto:elcentre@elcentre.cat
mailto:tennistaula@elcentre.cat
mailto:matinalsinfantils@elcentre.cat
http://www.elcentre.cat/


A les 9 de la nit, al paratge de Cal

Figueres (davant de la masia):

ENTRE COPES I ESTELS!

Degustació de 4 vins del celler Un sol cel a càrrec de

Pere Lluch, acompanyades d’una degustació
gastronòmica amb opció vegana. A l’acabar, nit

d’astronomia amb comentaris de Lluís Romero. 

Contemplant el cel nocturn identificarem els astres i

les seves constel·lacions i observarem els estels

fugaços coneguts popularment com les Llàgrimes de

Sant Llorenç, un fenomen astronòmic que s’esdevé
entre el 25 de juliol i el 18 d’agost i és especialment

intens entre els dies 10, 12 i 13 d’agost. T’ho

perdràs? 

Preus: 12€ persones associades, 15€ públic

general. 

Reserves al telèfon 608070565 (Lluis). Aforament

limitat. 

Organitza: La Cumprativa

DISSABTE, 14 d'AGOST:

DIVENDRES, 13 d'AGOST:

A les 7 de la tarda, a la sala del

centenari de La Cumprativa:

CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ “La terra que trepitges,

crítiques poètiques” Visita guiada.

Durant el transcurs de l’exposició es faran altres

visites guaites que anirem informant a través de les

xarxes i a la cartellera de La Cumprativa.

Aquest programa s’ha editat segons la
normativa del PROCICAT del dia 23 de
juliol. Cas que es produeixin canvis les
activitats poden variar, afegir o inclús
anul·lar-ne alguna. Us deixem un resum
de les darreres mesures:

siguin estàtiques
es facin en un espai perimetrat o
en espais tancats
s’hi apliquin les mateixes
limitacions d’aforament que a les
activitats culturals d’arts escèniques i
musicals (teatres, auditoris, etc.)
els assistents estiguin asseguts

Es permeten les activitats de cultura
popular i tradicional sempre que:

Festes majors, revetlles i altres festes
populars: permeses sempre que s’evitin
aglomeracions i es compleixin les
limitacions d’aforament de l’activitat i
les condicions per al desenvolupament
previstes al pla sectorial corresponent.

S’ha d’establir un control d'accés en
forma de registre de persones que hi
accedeixen, el qual s’ha de guardar
durant un mes.

L'horari de finalització de les activitats
és a les 00.30 hores, amb 30 minuts
addicionals per al desallotjament.



EL CIVISME ÉS COSA DE

TOTS I TOTES

TU TRIES: CARRER NET O CARRER BRUT! 

Ens agrada tenir els carrers sense papers,

ampolles, xiclets, cigarretes ni altres objectes per

terra. Cal fer servir les papereres.

ETS RESPONSABLE DELS RESIDUS QUE

GENERES 

Cal utilitzar correctament els diversos contenidors.

Cada cosa al seu lloc!

TINGUES CURA DE LES TEVES MASCOTES

Si tens un gos, assumeix les teves

responsabilitats: treu-lo a passejar lligat i recull els

seus excrements.

TU TAMBÉ VAS DINS DEL COTXE! 

Decidiu quin és el millor lloc per aparcar i no

destorbar. Sobretot hem de respectar els llocs

reservats per a persones amb discapacitat. Poseu-

vos el cinturó de seguretat.

L’organització es reserva el dret d’efectuar canvis en aquesta programació si sorgeixen

imprevistos d’última hora

RESPECTA EL MOBILIARI URBÀ 

És de tota la ciutadania i tothom té dret a trobar-lo

sempre en bones condicions.

RESPECTA EL SON DE TOTS I TOTES 

Shhh! Silenci a les hores de descans de les

persones.

COM A VIANANT, TAMBÉ TENS

RESPONSABILITATS 

Camina per la vorera, respecta els semàfors i creua

el carrer pels passos de vianants.

CUIDA ELS PARCS I JARDINS

Evita trepitjar plantes i flors i sobretot no les

arrenquis!



Agrícola i Secció de crèdit de Llorenç del Penedès S.C.C.L.

Ball de Bastons del Centre

Ball de Diables i Drac de La Cumprativa

Capgrossos de La Cumprativa

C.F. Llorenç

Consell Comarcal del Baix Penedès

El Centre

Els Banyetes de La Cumprativa

Església parroquial de Sant Llorenç

Falcons del Centre

Gegants de La Cumprativa

Grallers de La Cumprativa

Grup d'aficionats als castells de Llorenç

Jove Baix Penedès

La Cumprativa

Timbalers de La Cumprativa

AGRAÏMENTS



Ajuntament de 
Llorenç del Penedès


