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            Circuit de salut dels jardins d’Oriol M artorell 
 

 

CIRCUÏTS DE SALUT A LLORENÇ 
L’Ajuntament de Llorenç us recorda que teniu al vostre abast la possibilitat d’utilitzar dos 
circuïts de salut a l’aire lliure. Un està ubicat als jardins d’Oriol Martorell i l’altre a la rambla 
Marinada. Ambdós es van instaurar a partir d’ajuts que l’ajuntament va obtenir de la 
Diputació de Tarragona  i de l’Obra social “La Caixa” respectivament. 
 

Els dos serveis, d’utilització lliure i gratuïta, tenen l’objectiu d’afavorir la pràctica de l’exercici 
físic per a les persones que ho necessitin. 
 

Properament es duran a terme unes sessions explicatives per fer-ne un ús adequat, les 
quals us concretarem a la circular del mes de juny. 
 
 
 

AJUTS PER AL MENJADOR ESCOLAR 
 

Al mes de maig s’obre el període per sol·licitar els ajuts per al menjador escolar dels 
alumnes d’educació infantil i primària (des de P3 fins a 6è) per al curs 2016-2017.  
 

Trobareu tota la informació a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Penedès 
www.ccbp.cat . També podeu trucar al telèfon 977668999. 
 

Presentació de sol·licituds:  
Al centre escolar  (del 2 al 6 de maig) - al Consell Comarcal (del 2 al 13 de maig). 

 
 

PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “NIERÓ”  
Totes les famílies amb infants nascuts en els anys 2014, 2015 i 2016 que esteu interessades 
a portar els vostres fills/es a la Llar d’Infants Municipal “Nieró” el curs 2016-2017 , heu de 
presentar la documentació i l’imprès de preinscripció a les oficines municipals –Plaça de la 
Vila, 1- en l’horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i els dimarts a la tarda, de 16 a 19 h. 
 

El termini de preinscripció és del 2 al 13 de maig de 2016. 
 

Per a més informació: Veniu a les oficines municipals o truqueu al 977677106 
www.llorenc.cat  

 
 

VINE A DONAR SANG!! 
El proper dijous, dia 26 de maig de 2016, de 17’30 a 21’30 h. tindrà lloc, al 
consultori de Llorenç, la DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE SANG . 
 

La donació de sang és un gest de civisme i responsabilitat vers el conjunt de 
la societat. Cada tres segons  algú necessita sang a Catalunya. 
 



CLOENDA DE LA TEMPORADA 2016 DEL CLUB DE LECTURA 
Al mes de juny farem la darrera sessió de la temporada 2016 del Club de lectura.   
Us proposem el llibre “Pedra de tartera”, de Maria Barbal . L’obra ha venut més de 200.000 
exemplars i han estat traduïda a tretze llengües. 
 
 

Podeu venir a buscar un exemplar a la biblioteca quan vulgueu, us concretarem la data de la 
trobada a la circular del mes de juny.  
 

EL POBLE ÉS DE TOTS 
L’ajuntament  insisteix en la seva crida  
ciutadana  envers el civisme i la conservació 
del nostre poble.  
 

Si us plau, utilitzeu degudament els 
serveis de recollida de deixalles que teniu 
al vostre abast. 
 

No deixeu brossa i restes al costat dels 
contenidors, ja que hi ha un servei específic 
de recollida de trastos que passa un cop al 
mes casa per casa (consulteu la data de 
recollida a la circular que l’ajuntament 
reparteix cada mes a totes les llars). 

 

ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL AL JULIOL 
 

Del 2 al 16 de maig de 2016  es faran les inscripcions per als nens, nenes i joves 
que vulguin assistir a les activitats organitzades:  
 

CASAL D’ESTIU, CASAL DE MEDI AMBIENT, CASAL D’ESPOR TS 
 

Per informar-vos-en:  
-Els alumnes de l’escola Les Cometes rebran la informació i la inscripció a l’escola 
-A la pàgina web www.llorenc.cat  també trobareu els documents necessaris 
-Veniu a la Casa de cultura, de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda. 

 
 

APP DIVERTIUM 
L’Ajuntament  us informa que, a partir d’ara, les activitats d’oci familiar que es facin a Llorenç i a 
tot el territori català poden estar presents al vostre mòbil o tauleta. Per trobar-ho tot i en qualsevol 
moment, només us heu de descarregar de manera gratuïta l’APP DIVERTIUM al vostre dispositiu.  
L’aplicació us demanarà: què voleu fer?, a partir de la localització, la distància de cerca i el tipus 
d’activitat, detecta totes les possibilitats existents (esports, cultura, festes majors i populars, fires, 
restauració, allotjament,...).  
 

RECOLLIDA DE LLET PER CÀRITAS 
Durant el II MERCAT D’INTERCANVI I SEGONA MÀ, que es va celebrar el dia 20 de març, 
conjuntament amb la festa d’Els Tres Tombs, es van recollir uns 80 litres de llet, de l’aportació 
feta per les persones que hi van intervenir. Aquest producte s’ha destinat a CÀRITAS. 

 
 
 
 
 
 

DEIXALLERIA MÒBIL AL MES DE MAIG 
La trobareu instal·lada al final de la rambla Marinada en els dies i horaris següents:  
 

                               · Dijous, 12: d’11 a 13 h. i de 17 a 18 h. 
                               · Divendres, 13: d’11 a 13 h. i de 17 a 18 h. 
                               · Dissabte, 14: de 10 a 13 h. 
RECOLLIDA DE TRASTOS I ANDRÒMINES AL MES DE MAIG 

LA RECOLLIDA DE TRASTOS es farà el dijous, 26 de maig de 2016 
Cal que truqueu prèviament a l’ajuntament per facilitar la vostra adreça i informar del 
material que llençareu. (977677106). El dimecres 25 a la nit, traieu-lo fora. 

 
 

www.llorenc.cat           Facebook: Àrea de Joventut de Llorenç del  Penedès 
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