
 
                                                    

 
 

L’AJUNTAMENT INFORMA 
 

COMENCEN ELS ASSAIGS DE CASTELLS!! 
Després de commemorar el seu 125è aniversari, els 
aficionats de Llorenç  es comencen a preparar per 
tornar a oferir una gran diada el dia 9 d’agost de 2016. 
Els assajos es faran a les 10 de la nit als jardinets , 
els dilluns de juliol  -a partir del dia 11 . 
Al mes d’agost també hi haurà assajos els dies 1 i 4.  
I el dia 8... darrer assaig al carrer Francesc Macià! 

 
 
 

CANT DELS GOIGS PER LA FESTA MAJOR 
 

 

Un any més es durà a terme a Llorenç la cantada dels GOIGS DE SANT LLORENÇ , 
que es celebra a l’església de Sant Llorenç a la vigília de la Festa Major, el dia 9 d’agost, 
després de les Completes . 
 

Ben properament trobareu cartells informatius a les botigues sobre el calendari i els 
horaris dels assajos que es convocaran i als quals tothom hi està convidat.  
 

Sempre tindran lloc a les 10 de la nit a l’església parroquial. 
 

Animeu-vos a formar part d’aquest cor de cantaires que col·laboren per mantenir viva 
una tradició del poble. 

 
 

 
 
 

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 
 

La recaptació íntegra que es farà a la piscina municipal el diumenge 10 de juliol de 2016 , 
anirà destinada a l’Esclerosi Múltiple Associació de Tarragona (EMAT) , que compta amb 
el suport de la Fundació Esclerosi Múltiple.   
 

Els usuaris que teniu abonament de temporada i que vulgueu col·laborar amb la 
CAMPANYA  ho podreu fer mitjançant un donatiu, que podreu dipositar a unes guardioles 
que estaran a l’abast del públic. A més, tothom tindrà l’opció d’adquirir material de suport 
relatiu a la campanya, com samarretes, tovalloles, mocadors…   
 

Organitzen: Esclerosi Múltiple Associació de Tarragona i Ajuntament de Llorenç del Penedès 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A L’ESTIU 
La Deixalleria mòbil als mesos d’estiu obrirà NOMÉS ALS MATINS, els dijous i 
divendres d’11 a 13 h. i dissabtes de 10 a 13 h. segons aquest calendari: 

 

JULIOL:  dijous 14, divendres 15 i dissabte 16 
AGOST:  no hi haurà deixalleria 
SETEMBRE:  dijous 15, divendres 16 i dissabte 17 

 
RECOLLIDA DE TRASTOS I ANDRÒMINES AL JULIOL 

 

-- Propera recollida: DIJOUS, 28 -- 
Cal que notifiqueu prèviament a les oficines quin tipus d’andròmines llençareu i el lloc 
on les deixareu. 
 

No es recollirà material que no hagi estat degudame nt informat a les oficines 
municipals,  ja que el servei manté un ordre de recollida segons les demandes 
registrades mensualment i no passa per tots els carrers. 
 

Us fem arribar aquesta informació arrel de les nombroses molèsties que ocasionen les 
deixalles que el servei no té previst recollir, les quals resten escampades pel poble 
durant dies. 
 

Si es produeix algun accident amb algun dels elements deixats indegudament serà 
responsabilitat de qui els hagi llençat sense avisar.  
 
 

Penseu que heu de deixar el material al carrer els dimecres abans a la nit  perquè el 
camió passa el dijous. Si us plau, truqueu al 977677106 i informeu ! 

 
 
 
 
 

TINGUEU CURA DELS ANIMALS DOMÈSTICS 
L’ajuntament demana a tots aquells propietaris d’animals domèstics 
que tinguin cura d’ells.  
 

Els animals no han d’anar sols pel carrer i, cas que s’embrutin, el 
seu responsable ha de retirar els excrements de la via pública. 
 

Intentem millorar la salubritat i la imatge del nostre poble. 
 

Respectem el nostre entorn i les persones que hi viuen. 
 
 

 

RECORDEU:           
 
-Mantenir els carrers nets suposa un cost econòmic molt important 
per al poble. 
 
-Tots els esforços esmerçats en la neteja dels carrers són 
insuficients sense la col·laboració de les persones. 
 
-Utilitzeu les papereres. 
 
-El poble més net no és el que més neteja, sinó el que menys 
embruta. 

 
 
 

Llorenç del Penedès, juliol de 2016 
 


