


PÒRTIC
Com qui no diu res i sense fer soroll, mentrestant hi  arribem, 
la Festa Major se’ns acosta inexorablement. Marca el 
compàs i porta la batuta. Escoltarem de nou flabiols i gralles, 
ens tornarem a reunir a taula amb família i amics.

Els grups folklòrics locals i forans tornaran a envair els  Els grups folklòrics locals i forans tornaran a envair els  
carrers i les places. Ens conviden a sortir i gaudir conjun-
tament d’uns moments festius. Assajos, preparatius,  
completes, cercavila, correfoc, castells, sindriada i música. 
Sembla que no passi el temps.

Enguany, reconeixem l’entusiasme generat per un grup de 
llorencencs i llorencenques que amb la seva perseverança 
han fet tradicional les anades a peu i en carro a Montserrat. 
Són moltes les experiències i les anècdotes que acumulen, 
igualen o queden per sota del nombre de bufolles, torça-
des de turmell i altres maldecaps que els acompanyen 
durant el camí. Uns a la primavera i els altres a la tardor, 
aprofitant les nits de lluna de plena. Quin munt de soles aprofitant les nits de lluna de plena. Quin munt de soles 
gastades i desitjos assolits.

Caminants i carreters enfilant la senda, pujant i baixant 
turons i torrents, travessant rierols, cadascú concentrat 
amb la seva meta i aconseguir la preuada recompensa 
final, la fotografia de grup a les escales i retre homenatge 
a la nostra patrona, la Moreneta. De tornada, desfent el 
camí, ja pensen de nou en l’any vinent. 

Regaleu-vos, llorencencs i llorencenques, aquesta celebració Regaleu-vos, llorencencs i llorencenques, aquesta celebració 
i gaudiu de les nostres tradicions amb pau i concòrdia.

Molt bona Festa Major!!! 

Jordi Marlès Ribas         
Alcalde de Llorenç del Penedès
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CONSELLS
-Engalaneu les finestres i els balcons amb senyeres.

-Utilitzeu els vehicles el menys possible pel nucli urbà. Recordeu que durant la Festa Major molts
carrers estaran tancats a la circulació del trànsit rodat.

-Tingueu cura de mantenir els carrers nets.

-Durant la sindriada popular llenceu les closques de síndria als bidons que hi haurà preparats per -Durant la sindriada popular llenceu les closques de síndria als bidons que hi haurà preparats per 
aquesta finalitat a diferents punts del carrer.

 L’organització es reserva el dret d’efectuar canvis en aquesta programació 
si sorgeixen imprevistos d’última hora.



A 2/4 de 9 del vespre, a la Casa de cultura:
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LA FESTA MAJOR 
“De Llorenç a Montserrat”
La muntanya de Montserrat, aquest objectiu de visita per a La muntanya de Montserrat, aquest objectiu de visita per a 
tantes persones... A Llorenç, hi ha hagut diverses iniciatives per 
anar-hi, individualment o en grup. L’exposició mostra les vivèn-
cies de les entitats i grups que han organitzat sortides a 
Montserrat a peu i amb carro. Més de dues dècades d’història 
que han deixat un munt de fotografies, vídeos i anècdotes. 
Imatges per al record... No us la perdeu!

Seguidament:
PREGÓ DE FESTA MAJOR

A ¾ de 9 del vespre, als jardins d’Oriol Martorell:
ACTUACIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS FOLKLÒRICS 
DE LLORENÇ

A les 9 del vespre, al carrer Francesc Macià:
SOPAR POPULAR de participació oberta a tothom.

A 2/4 d’11 de la nit, a la terrassa de La Cumprativa:A 2/4 d’11 de la nit, a la terrassa de La Cumprativa:
BINGO DIABÒLIC, organitzat pel BALL DE DIABLES i 
DRAC DE LLORENÇ

DIMECRES, 9 D’AGOST
A les 3 de la tarda: 
MORTERADA pel BALL DE DIABLES DE LLORENÇ i 
REPICADA DE CAMPANES.

A les 6 de la tarda, al davant de La Cumprativa:A les 6 de la tarda, al davant de La Cumprativa:
LLIURAMENT DE XUMETS al DRAC DE LLORENÇ.

A ¼ de 7 de la tarda, a l’Església Parroquial:
COMPLETES, amb la VENERACIÓ DE LES RELÍQUIES DE 
SANT LLORENÇ i el CANT DELS GOIGS.

A les 7 de la tarda, a la plaça Immaculada:
SORTIDA DE SANT LLORENÇSORTIDA DE SANT LLORENÇ de l’Església amb el repic de 
campanes. 
Els grups participants a la cercavila faran l’OFRENA de la 
seva actuació al Sant Patró.

 
 Horari d’obertura de l’exposició: 
 Dies 10, 11 i 12 d’agost, de 12 a 14 h. i de 19 a 21 h.
 Dia 13 d’agost, de 12 a 14 h.

DISSABTE, 29 DE JULIOL
A partir de les 11 del matí:
RECAPTA DE LA FESTA MAJOR, amb la participació de 
l’ASSOCIACIÓ ELS TRES TOMBS DE LLORENÇ. 
Horari:  De les 11 a les 2 del migdia: als punts habituals. 
    De 5 a 8 del vespre: només a la Casa de cultura.

DISSABTE, 5 D’AGOSTDISSABTE, 5 D’AGOST
A les 4 de la tarda, al Camp de Tir “Serra de Llobets”:
TIRADA al PLAT LOCAL organitzada per la SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE BANYERES I LLORENÇ - 25 plats

DIUMENGE, 6 D’AGOST
A les 9 del matí, al Camp de Tir “Serra de Llobets”:
TIRADA al PLAT LOCALTIRADA al PLAT LOCAL organitzada per la SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE BANYERES I LLORENÇ - 15 plats

A 2/4 d’1 del migdia, a la Plaça de la Vila:
EXHIBICIÓ CASTELLERA, amb  la participació dels NENS 
DEL VENDRELL, la colla JOVE DELS XIQUETS DE VALLS i 
la colla JOVE DELS XIQUETS DE TARRAGONA.

A les 10 de la nit, a El Centre, a la plaça del Castell:
CINEMA A LA FRESCACINEMA A LA FRESCA, amb la projecció de la pel·lícula 
“Vuelta a casa de mi madre”. 
Als seus 40 anys Stéphanie es veu obligada a tornar a casa de la 
seva mare en perdre la feina, els diners i el marit. La mare la rep 
amb els braços oberts, però la convivència és complicada...

DILLUNS, 7 D’AGOST
A les 6 de la tarda, al pàrquing de les escoles:
FESTA DELS COLORS (Holi Festival)FESTA DELS COLORS (Holi Festival), festa familiar, vingu-
da des de l’Índia per omplir de colors l’inici de la nostra Festa 
Major. Organitza: CORRELLENGUA LLORENÇ

A les 10 de la nit, a la terrassa de La Cumprativa:
BINGO DIABÒLIC, organitzat pel BALL DE DIABLES i 
DRAC DE LLORENÇ

DIMARTS, 8 D’AGOST
De les 11 del matí a les 2 del migdia:
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL, per a infants fins a 
12 anys. Inscripcions a la Casa de Cultura d’11 a 12 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.
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A la 1 de la matinada, a la rambla Marinada:
BALL amb l’orquestra GIRA-SOL.

DIJOUS, 10 D’AGOST
A les 8 del matí, pels carrers del poble:
TOC de MATINADES, amb els GRALLERS de Llorenç

Seguidament, pels carrers del poble:
BASTONADA i TRONADABASTONADA i TRONADA, a càrrec del BALL DE     
BASTONS i el BALL DE DIABLES DE LLORENÇ 

A les 12 del matí, a l’Església Parroquial:
MISSA SOLEMNE de Festa Major en honor de Sant Llorenç

De 12 a 2 del migdia, a la Piscina Municipal:
FESTA AQUÀTICA, animació amb inflables
Les tarifes d’accés a la piscina seran les habituals.

A la 1 del migdia, a la plaça Immaculada:A la 1 del migdia, a la plaça Immaculada:
SARDANES, amb la cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

De 4 a 7 de la tarda, a la Piscina Municipal:
Continuació de la FESTA AQUÀTICA 

A 2/4 de 8 de la tarda, a la rambla Marinada:
CONCERT DE FESTA MAJOR, a càrrec de l’orquestra   
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

A les 10 de la nit, a La Cumprativa:A les 10 de la nit, a La Cumprativa:
El GRUP DE TEATRE DE LA CUMPRATIVA porta a escena 
l’obra “Germanes”, de Carol López.

Germanes ens porta a bussejar en les alegries i les penes d’una Germanes ens porta a bussejar en les alegries i les penes d’una 
família de classe mitjana a qui, de cop, els sorprèn la mort d’un 
dels seus integrants. Una defunció que, encara que esperada, 
agafa a tots totalment per sorpresa.  Un tret de sortida que   
Germanes aprofita per mostrar, en clau de comèdia, el pragma-
tisme amb que embolcallem cada decisió que prenem, cada   
reflexió que fem i cada actuació que duem a terme en un dels 
moments claus de la nostra vida.moments claus de la nostra vida.

 Venda d’entrades anticipades
 Al vestíbul de LA CUMPRATIVA el diumenge, 30 de Juliol de 12 a 13h.  
 per als socis i de 13 a 14 h. per no socis; a partir del dilluns dia 31  
 de juliol al telèfon 977677661. També es poden adquirir una hora   
 abans de l’actuació.

A continuació, a la Plaça Immaculada:
Inici del CERCAVILA, amb la participació dels grups      
folklòrics del nostre poble AMUKINA, BALL DE DIABLES, 
DRAC, ELS BANYETES, GRALLERS, GEGANTS,      
CAPGROSSOS, FALCONS i BALL DE BASTONS. 

A 2/4 d’11  de la nit:
CORREFOCCORREFOC, amb la participació del BALL DE DIABLES i 
DRAC DE LLORENÇ, ANTICS BALL DE DIABLES DE   
LLORENÇ, juntament amb el DRAC DE BELLVEI i el BALL 
DE DIABLES DE TARRAGONA.

Seguidament, al balcó de La Cumprativa:
VERSOTS DE FESTA MAJOR, a càrrec del BALL DE   
DIABLES DE LLORENÇ 

En acabar els versots:En acabar els versots:
CARRETILLADA, a càrrec del BALL DE DIABLES DE   
LLORENÇ

A les 12 de la nit, al carrer Francesc Macià:
DIADA CASTELLERA LOCAL, a càrrec del GRUP 
D’AFICIONATS DE LLORENÇ. 

En acabar els castells:
SINDRIADA POPULARSINDRIADA POPULAR, amb el repartiment de síndria 
fresca per a tothom.

  Recorregut del correfoc
 Sortida de la rambla Marinada, cantonada amb Camí de la Plana -  
 plaça de la Vila - C/ Pompeu Fabra - plaça de la Immaculada - C/   
 Francesc Macià i fins al davant de La Cumprativa.  
 
 ALGUNS CONSELLS PER AL CORREFOC
  En tot el recorregut del correfoc:
 -No hi aparqueu vehicles i traieu del carrer qualsevol obstacle que   
 pugui destorbar. 
 -Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu-los.
 -Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals. 

 Si participeu del correfoc 
  -Porteu roba de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de  
 roba i  sabates esportives que us agafin fort els peus.
 -Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, no correu,    
 tireu-vos a terra i rodoleu.

 Recorregut de la cercavila
 Sortida de la plaça Immaculada - C/ Francesc Macià - C/ Àngel    
 Guimerà - plaça d’Anselm Clavé - C/ Torras i Bages - Camí de la   
 Plana i plaça de la Vila.



A 2/4 d’1 del migdia, a la zona esportiva – Camp de futbol:
VISITA A LES NOVES INSTAL·LACIONS. A la sala annexa 
als vestidors es podran veure els trofeus i fotografies de l’època 
i el reportatge de la transformació del camp de terra a gespa. 
També es podran visitar a partir de les 5 de la tarda.

A 2/4 d’1 del migdia, a El Centre. Plaça del Castell:
FESTA DE L’ESCUMAFESTA DE L’ESCUMA, l’estona més refrescant de la Festa 
Major. Canó d’escuma, pilotes gegants i música per als 
més petits.

A les 2 del migdia, al Restaurant Can Kildo:
DINAR dels VETERANS DEL C. F. LLORENÇ
Inscripcions als telèfons 977677094 i 606323282 fins el 
dia 31 de juliol.

A les 6 de la tarda, a la zona esportiva – Camp de futbol:A les 6 de la tarda, a la zona esportiva – Camp de futbol:
PARTIT DE VETERANS I EXJUGADORS del C. F. LLORENÇ 
i l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RAMON SICART. 
Si hi voleu participar, truqueu al 677128160.

Seguidament:
PRESENTACIÓ DEL PRIMER EQUIP DEL C. F. LLORENÇ 
de la temporada 2017-2018

A 2/4 de 7 de la tarda, a El Centre. Plaça del Castell:A 2/4 de 7 de la tarda, a El Centre. Plaça del Castell:
FESTIVAL INFANTIL, amb la col·laboració del GRUP DE 
COLÒNIES I CAMPAMENTS PATULEIA

A ¾ de 8 de la tarda, a la zona esportiva – Camp de futbol:
45è TORNEIG RAMON SICART de futbol, entre els equips 
C. F. LLORENÇ –de 3a catalana- i el U. E. VALLS –de 1a 
catalana.

A 2/4 de 10 del vespre, a El Centre. Plaça del Castell:A 2/4 de 10 del vespre, a El Centre. Plaça del Castell:
CINEMA FAMILIAR A LA FRESCA, amb la projecció de la 
pel·lícula “La Bella y la Bestia”
Adaptació en imatges i actors reals del clàssic de dibuixos de 
Disney.

DIUMENGE, 13 D’AGOST
A 2/4 de 10 del matí, a La Cumprativa:
OPEN DOMINOOPEN DOMINO

A 2/4 de 10 del vespre, a El Centre. Plaça del Castell:
CINEMA A LA FRESCA, amb la projecció de la pel·lícula 
“Noche real”
Maig del 45. Final de la II Guerra Mundial. Les joves princeses 
Margarida i Elisabeth (actual reina), surten d’incògnit del palau 
per participar a les celebracions.

AGRAÏMENTS
Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès S. C. C. L.
Assemblea Nacional Catalana – secció local
Antics Ball de Diables de La Cumprativa
Associació Els Tres Tombs
Associació esportiva Ramon Sicart
Associació Excursionista Montmell Associació Excursionista Montmell 
Ball de Bastons del Centre 
Ball de Diables de La Cumprativa 
Club Futbol Llorenç
Consell Comarcal del Baix Penedès
Correllengua – secció Llorenç
Diputació de Tarragona
Drac de La Cumprativa Drac de La Cumprativa 
El Centre
Els Banyetes de La Cumprativa 
Església Parroquial Sant Llorenç
Falcons del Centre 
Gegants de La Cumprativa 
Grallers de La Cumprativa 
Grup de Caps Grossos de La CumprativaGrup de Caps Grossos de La Cumprativa
Grup d’afeccionats als Castells de Llorenç
Grup de Colònies i Campaments Patuleia
Grup de Teatre de La Cumprativa
Grup Excursionista Espardenyes de Vetes)
Jove Baix Penedès
La Cumprativa
Melones y sandías Miguel de LoloMelones y sandías Miguel de Lolo
Societat de caçadors de Banyeres i Llorenç
Timbalers Amukina de La Cumprativa
Veterans del C. F. Llorenç
Xurreria Chocochurros

 Espai d’Art Les Quintanes
 Exposició “Entre vinyes” de M. Teresa Baltasar
 Dies 10, 11, 12 i 13 d’agost, de 18 a 20 h. 
 portes obertes. 
 Per hores convingudes truqueu al 670 212 625 

 Inscripcions: 
 Als telèfons 977677055 i 639726699 i una hora abans al bar  
 de LA CUMPRATIVA. Preu:15€

A les 12 de la nit, a la rambla Marinada:
BALL DE FESTA MAJOR, amb l’orquestra LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL

DIVENDRES, 11 D’AGOST
A  les 12 del migdia, a l’Església Parroquial: 
MISSA de DIFUNTS

A la 1 del migdia, a la plaça Immaculada:A la 1 del migdia, a la plaça Immaculada:
CONCERT-VERMUT amb el grup de gralles ELS AIXARTS

A les 7 de la tarda, a la Plaça Immaculada:
LLIURAMENT DE PREMIS del Concurs de dibuix infantil i, 
seguidament, la companyia T DE GRÀCIA, oferirà 
l’ESPECTACLE INFANTIL “El llop i les set cabretes”.

En acabar, a la plaça Immaculada:
XOCOLATADA XOCOLATADA per a tots els nens i nenes

A les 10 de la nit, a El Centre:
SOUND SIX presenta “Moments”, el seu espectacle ple de 
música, veus en directe, coreografies i moltes més sorpreses. 
Després de donar-se a conèixer a través del programa de TV3 “Oh Després de donar-se a conèixer a través del programa de TV3 “Oh 
Happy Day”, on van ser finalistes aquesta temporada, aquest grup 
de noies arriba al panorama musical del país amb molta força, ener-
gia, sensualitat i sobretot amb moltes ganes de fer bona música i 
compartir-la amb el públic. “Moments” és un espectacle molt versàtil 
que no deixarà ningú indiferent. Un xou per a tota la família

A les 12 de la nit, a la rambla Marinada:
NIT JOVE amb les actuacions de DJ AUBOR, XEIC i   
PARADÍS FISCAL
Al concert hi trobareu la carpa “Festatenció!” de JOVE BAIX   
PENEDÈS, activitat de prevenció de conductes de risc i promoció de 
la salut en els joves. La NIT JOVE s’organitza amb la col·laboració 
dels joves assistents al procés participatiu.

DISSABTE, 12 D’AGOST
A les 11 del matí, a la zona esportiva – Camp de futbol:A les 11 del matí, a la zona esportiva – Camp de futbol:
TROBADA DE VETERANS DEL C. F. LLORENÇ 
(temporades 1973-1985).
PARTIT DE FUTBOL 7 entre els veterans que tinguin 
ganes de passar una bona estona i recordar temps passats.

 Venda anticipada d'entrades: 
 Diumenge, 30 de juliol, a les 7 de la tarda per als socis i    
 sòcies i de 8 a 9 del vespre per al públic en general. 
 A partir del dilluns, 31 de juliol,  venda per Internet a      
 www.elcentre.cat





Es va construir quan va començar a créixer el consum 
d’aigua. La seva capacitat és d’un milió de litres. Aquí 
s’ajunta l’aigua que ve del transvasament del riu Ebre 
(uns 360 mil litres) amb la del poble. Es pot observar com 
el colze d’entrada està al costat i com ve per darrera des 
del Papagai, que és on està el dipòsit de distribució. 

TRAM 3TRAM 3

Punt 3: Pou tapat

 

Aquest pou era molt bo i proveïa de molta aigua però va 
començar a sortir de color vermellós pel tipus de terra. A 
més, el terreny era molt inconsistent i el pou s’enfangava 
sovint. Es va decidir tapar-lo.

TRAM 4

Punt 4: Pou i bassa

Trobem aquest antic pou tapat amb la seva bassa. Això Trobem aquest antic pou tapat amb la seva bassa. Això 
ens indica la quantitat de pous del lloc on estem.

TRAM 5

 

El treball que conté el programa d’aquest any és 
d’una singularitat especial, doncs està realitzat per 
un col·lectiu de persones encara en edat escolar.

Parlem dels nens i nenes que han format part de les Parlem dels nens i nenes que han format part de les 
dues classes de la promoció de 2n de Cicle superior 
del curs 2016-2017 de l’escola Les Cometes de   
Llorenç del Penedès.

Tot va néixer arrel de la commemoració del Dia Tot va néixer arrel de la commemoració del Dia    
mundial de l’aigua, que es celebra cada any el 22 de 
març. Per tal de donar rellevància a aquesta data, els 
alumnes de 6è de les dues classes, coordinats pels 
tutors Manel Guzmán i Ivan Arranz, van decidir realitzar 
un treball exhaustiu per conèixer com funciona la 
gestió de l’aigua al nostre municipi.

Aquest ha estat un veritable treball de recerca, realitzatAquest ha estat un veritable treball de recerca, realitzat 
per dos grups classe de primària que, junt amb els 
seus mestres, han aconseguit com a resultat final,  
un recull acurat de tots els trams que conformen la 
xarxa d’aigües a Llorenç. Al treball hi reconeixem  
elements que quotidianament trobem pel poble, però 
dels quals, a vegades, no en sabem la seva funció.

Cal fer esment de l’ajut que van obtenir de l’ex algutzir,Cal fer esment de l’ajut que van obtenir de l’ex algutzir, 
Ramon Palau Guasch, que els va fer de guia i els va 
ensenyar com funcionava el sistema d’aigües local.

TRAM 1

Punt 1: “Pou artesià”

No és ben bé un pou artesià; és un pou situat a la part més 
alta del poble que, aprofitat el desnivell (gravetat + pressió 
hidrostàtica) distribueix l’aigua a les cases del poble.
El dipòsit antic ja no es fa servir. El pou 1 té uns 80 m de El dipòsit antic ja no es fa servir. El pou 1 té uns 80 m de 
profunditat (nivell de l’aqüífer) i al seu costat hi ha un dipò-
sit auxiliar i un altre pou secundari. Tota l’aigua d’aquests 
pous i dipòsits va a parar al dipòsit general, situat uns 
metres en direcció l’Hostal.

TRAM 2

Punt 2: Dipòsit general



TRAM 7

Punt 7: Torrent
En aquesta zona plena de plataners també hi podem veure 
tres coses:

1 – Pou. Comunica amb la mina.

2 – Coves d’accés a la mina. Aquestes coves comuniquen 2 – Coves d’accés a la mina. Aquestes coves comuniquen 
amb la mina; es pot entrar per una i sortir per l’altra.   
Segurament servien per tasques de neteja. Són molt   
profundes.

3 – Punt del transvasament de l’Ebre. A l’alçada del pont 
podem veure com el colze de la canonada passa pel pont 
(canonada negra) junt amb d’altres que porten aigua a les 
cases de l’eixample.

TRAM 8

Punt 8: Pous d’accés a la mina

Punt 5: Molinet de vent

Aquest molinet és un bon exemple de com es pot extreure 
aigua dels pous de la zona. Amb la força del vent, el moli-
net gira i mou un mecanisme que extreu l’aigua d’un pou 
i la diposita a la bassa del costat. 

TRAM 6

Punt 6: Resclosa i mina d’aigua

La resclosa sembla un petit embassament per emmagatze-
mar l’aigua del torrent però en realitat ens trobem amb 
l’aqüífer de Llorenç. Aquí sempre hi ha aigua perquè és la 
capa de l’aqüífer al descobert.  La resclosa la feien servir 
per desviar l’aigua i portar-la a les basses dels regadius 
que, tot seguit, es feia servir per regar-los.

Al seu costat hi trobem la mina d’aigua, construïda per 
portar l’aigua d’aquest punt cap al poble. La mina és un 
túnel que fa de via d’aigua fins al poble i regadius. Es va 
fer excavant a mà, a pic i pala. Com veurem més enda-
vant, a cada 200 metres hi ha un pou per realitzar   
tasques de neteja de la mina (fulles, branques, fang…   
es treien per aquests pous). El primer d’ells, fins i tot, té 
escales per baixar a la mina.escales per baixar a la mina.

 



Punt 10.1: Pou del comú

És el pou d’abastiment del poble, on tothom anava a omplir És el pou d’abastiment del poble, on tothom anava a omplir 
els càntirs i  garrafes. Aquest pou va ser construït pels 
propis veïns, tal com indica un acta de l’any 1882 de 
l’Ajuntament. fins que l’any 1965 aproximadament, l’antic 
alcalde de Llorenç, Marcel.lí Jané, va fer tot el possible per 
poder fer arribar l’aigua dels pous a totes les cases. Encara 
que hi havia molta gent que estava en contra perquè   
costava molts diners.costava molts diners.

Punt 10.2: Safareig
Les riuades l’han tapat però encara es pot  veure l’accés. 
Al costat hi havia un pou amb font.

Punt 11: Bassa de Cal Garcia
Aquesta bassa s’omplia amb l’aigua que arribava de la Aquesta bassa s’omplia amb l’aigua que arribava de la 
mina per l’aqüeducte del costat. Per la torre es pot accedir a 
la bassa. La torre té dos rellotges de sol i a la bassa hi ha 
una inscripció on es pot llegir: "Lo ha fet construir D. Xavier 
Garcia en lo any 1861". D’aquesta bassa surt l’aigua per  
regar els horts. Cada regant tenia dret al rec cada 8 dies.

Torre i bassa.

Aqüeducte. Aqüeducte. 

Aquest dos pous servien per treure aigua i fer tasques de 
neteja. El primer (la caseta) té unes escales que baixen a 
una profunditat d’un pis.

TRAM 9

Punt 9.1: Sèquies i pous de 
Llorenç Nord
A la zona de l’eixample hi podem veure a uns metres els A la zona de l’eixample hi podem veure a uns metres els 
pous de Cal Garcia: el petit comunica amb la mina i el 
gran és un pou apart, construït luxosament com a símbol 
de riquesa.

El petit (esquerra), al costat de la carretera, comunica amb 
la mina. El pou gran a la dreta.

Punt 9.2: Pous i sèquies
En aquesta zona trobem els canals de les sèquies que por-
taven aigua als horts de darrera el castell.

TRAM 10



TRAM 13

Punt 13: Depuradora
La depuradora (es diu EDAR) tracta les aigües de Llorenç. 
El seu objectiu és que les aigües residuals passin per un 
sistema de neteja per tal de no contaminar el medi am-
bient. A la depuradora l’aigua passa per diverses fases:
1 – Eliminació de residus materials de gran mida.
2 – Eliminació per pes: l’aigua es reté i els residus que 
pesen es dipositen en forma de fang en el fons d’una 
bassa. 
3 – Tractament biològic: els residus que queden es trans-
formen en fangs que no fan mal al medi ambient.

TRAM 14

Punt 14: Sínies 

El servei que feien les sínies, senzillament, era extraure 
l’aigua dels pous més profunds gràcies a uns petits cubells 
que estaven enganxats en una cadena que anava tirant 
avall, avall, gràcies a uns mecanismes que feien rodar un 
cavall o un ruc. Així, treien aigua d’una manera més neta i 
més descansada.

Classe Margalló A i classe Margalló BClasse Margalló A i classe Margalló B
Promoció 2016-2017

C.E.I.P Les Cometes

TRAM 12

 

Punt 12.1: Sistemes de sèquies
A la zona dels horts trobem el sistema de sèquies per   
distribuir l’aigua a cada parcel·la. Alguns canals encara 
funcionen.

Punt 12.2: Font de la bassa el MasPunt 12.2: Font de la bassa el Mas
A aquesta font venien a omplir els càntirs. Al seu costat hi 
ha un safareig molt gran on les dones rentaven la roba.

Rambla Marinada, 10-12
local 2 - Tel. 660 011 099

Mercè
Mª Mercè Cañas Mañé

Camí de la Plana, 36
43712 Llorenç del Penedès

Tel. 977 67 71 55 - Mòb. 689 36 37 48
canasmerce@gmail.com

• MERCERIA
• ROBA

• PERFUMERIA
• CALÇAT

Magatzem: Polígon “La Rigola”, naus 23/25
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS

MERCATS SETMANALS
Els dilluns estem a Llorenç

XOCOXURROS
CHURRERIA & BAR

Oscar
680 586 529

Cris
699 723 990

movitierras@gmail.com



Marcel·lí Jané, 8
43712 Llorenç del Penedès
Tel.
636 167 431 - 977 678 786

Taller
JOAN MAÑÉ
MECÀNICA, PLANXA I

PINTURA AL FORN

C. Sant Francesc, 7 - Tel. 977 677 536
Llorenç del Penedès (Tarragona)

d i e t è t i c a
h e r b o l a r i

e l s  t r e s o r s
de la Natura

Carrer Llevant, 4
43712 Llorenç del Penedès
herbolari_ester@hotmail.es
herbolari_monir@hotmail.es

977 698 112
615 203 673

PERRUQUERIA SENYORES
C. Mare de Déu dels Dolors, 14

Tel. 977 67 73 82 - 43712 Llorenç del Penedès

Esther
Moda íntima
Moda infantil

Rambla Marinada, 18 - Tel. 977 67 85 73
LLORENÇ DEL PENEDÈS

Av. de l’Estrella, 9 - Tel. 977 677 075
43712 Llorenç del Penedès

EDIFICACIONS
REHABILITACIONS

NAUS INDUSTRIALS
REVESTIMENTS

INTERIORS i EXTERIORS
AMB MORTERS DE CALÇ

C/ BALADRES, 11 · PRIORAT DE BANYERES
TEL. 687 534 280 - 977 678 857 co

n
st

ru
n
o
u
st

il@
h
o
tm

a
il.

co
m

Distribuïdor
oficial

Ctra. del Vendrell, 13
43712 Llorenç del
           Penedès (TGN)
tel. 977 677 429
mov. 653 974 927
fax. 977 677 957
info@campijardi.com
www.campijardi.com

JOSEP A. JANÈ RAVENTÓS

Instal·lacions Elèctriques
Electricitat - Fontaneria - Gas - Calefaccions - Piscines 
Regs per aspersió - Aires condicionats - Manteniments

Instal·lacions petrolíferes per a ús propi
Antenes de televisió

C. Sant Francesc, 3
43712 Llorenç del Penedès    Mòb. 657 83 20 95

C/ Sant Llorenç, 9
43712 Llorenç del Penedès

Tel. 977 67 86 69 - 626 84 64 78

ESTÈTICA

Vega Construcciones y Obras, S.A.

C. Empalme, 7 - Tel. 977 67 74 55

Apartat de Correus, 4 - 43712 Llorenç del Penedès

veco.sa@hotmail.com

AgrícolA i secció de crèdit

de llorenç del penedès, sccl

C. Pompeu Fabra, 3 - Llorenç del Penedès
Tel. 977 677 022 - 977 677 007

Fax 977 678 314
info@coopllorens.com - www.coopllorenc.cat

Nou Estètic
c. Llevant, 6
Llorenç del Penedès
Tel. 977 69 84 39
annaroca27@gmail.com

Facebook.com
Anna Roca Nou Estètic

EXCAVACIONS
GENÍS JANÉ RAVENTÓS

C. Carles Benach, 24
43712 Llorenç del Penedès

Tel. 977 67 70 17
607 198 191



Mecànica - Electricitat - Injecció

Carburació - Encesa - Contaminació 

Pneumàtics - Alineats - Bateries - Planxa

Av. de l‘Estrella, 14 · Llorenç del Penedès

T./F. 977 677 394 · M. 639 763 974

tallertongalofre@gmail.com

NATI SOLER NÚVIES
 Núvia, festa, complements
Roba a mida i arranjaments

C/ Llevant, 35 - Llorenç del Penedès
Tel. 977 67 81 84 - 619 831 837

Grup Toquero Assessors
Rambla Marinada, 11

43712 Llorenç del Penedès
977.678.762T F

L’actual
RÀFOLS CABALLÉ

Decoració i Interiorisme
Ctra. El Vendrell, 7 - local 2

43712 Llorenç del Penedès (Tarragona)
Tel./Fax 977 677 094 - lactual7@gmail.com

Edita: SR MAPES · Tel. 93 883 27 96 · info@noetperdis.com · www.noetperdis.com

BAR-PIZZERIA

Casa Mas, nº 1
43712 Llorenç del Penedès

T. 977 677 108
M 670 212 625

 www.artquintanes.com
artinfo@artquintanes.com

 Per visitar la galeria cal trucar per hores
convingudes o trucar al timbre de la casa.

INSTAL.LACIONS
SENDRÓS, S.L.

ENGINYERIA
ELECTRICITAT - AIGUA - CALEFACCIÓ - GAS

AIRE CONDICIONAT - ENERGIA SOLAR

Rambla Marinada, 5  43712 Llorenç del Penedès
Tel.977 67 70 11

sendros@enginyerstarragona.cat

Joan Josep Carbonell Solé
Sommelier

c/llevant 2
LLORENÇ DEL PENEDÈS
686176313 / 977152063

lanaudelvi@gmail.com
      La Nau del Vi

c/ Barcelona, nave 5C - Pol. Ind. l’Empalme 
43712 Llorenç del Penedès (TGN) - Tel 977 69 80 00
info@restaurantemesondonpepe.com
www.mesondepepe.com

Desayunos fríos
y de tenedor

Lunes a Sábado
7 h. a 13 h.
Menú diario

de 13 h. a 17 h.

C. Alzina, 4 - 43712 Llorenç del Penedès
677 511 059 (Maria del Mar) -     sabors de poble

Embotits Regionals
Formatges

Oli Mel Melmelades Vins Caves

Llegums - Espècies - tes i infusions - cereals
Avena - Chia - Quinoa…

Dolços i Pa - Olives

Productes a Granel

“SABORS DE POBLE”

C. Mossèn Ramon Aleu, 24
43712 Llorenç del Penedès

Tel. 699 86 82 71

Horari
De dilluns a divendres

de 10 h a 13 h i de 15 h a 20 h
Dissabte de 10 h a 13.30 h

Pompeu Fabra 14 - 977 678 189
Llorenç del Penedès

C. Francesc Macià, 25
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)

Tel. 977 67 71 23

Instal·lacions

energies renovables llum

manteniments
aigua

gas

calefaccióregs

Pere Vallès
Tel. 977 67 86 44 - Mòb. 649 811 331
Av. de l‘Estrella, 2 - 43712 Llorenç del Penedès

Tot en inoxidable i ferro
C. Barcelona, 9 - Pol. Ind. L‘Empalme

43712 Llorenç del Penedès
Tel. i Fax 977 678 833 - Mòb. 655 904 834

serralleriajoaquin@gmail.com

FORN DE PA ELSA
Sinia, 1 - 43712 Llorenç del Pdès - Tel. 977 67 75 99

FORN DE PA STA. OLIVA
Pl. Major, 1 - 43710 Sta. Oliva - Tel. 977 67 98 10

PASTISSERIA STA. OLIVA
Mossèn Antoni Paradís, 13 - 43710 Sta. Oliva

Tel. 977 67 97 64

FORN DE PA LES PEDRERES
Urb. Junior. C. Sta. Eulàlia, 4 - 43710 Sta. Oliva

Tel. 977 66 85 50

Germans Viñas Tena C.B.
Es ven fems

Es buiden pous morts
Distribució d‘aigua per a piscines i rec

Tel.  667 619 791
 670 246 889
 667 619 788
C. Nou, 2 - 43712 Llorenç del Penedès

Joan Ribas
Benach

Desbrossadores vegetals i serveis
Podes, tal·les i tractaments

fitosanitaris

C/ Nou, 5 · 43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS
Tel. 977 678 236 · 609 319 636

Jardiners
Projectes i manteniments

Angels Seve i Gilabert
C. Mare de Déu dels Dolors, 3 bis

43712 Llorenç del Penedès
Tel. 977 677 060 - 616 191 938

info@jardiarc.cat - www.jardiarc.cat

ARANTXA
CAFETERIA - GELATERIA

C/ Camí de la Plana, 3
Tel. 977 67 73 73
43712 Llorenç del Penedès

MOTOS & BIKES

www.motosguasch.com

Rambla Marinada, 19
Llorenç del Penedès
Tel. 977 678 594

motosguasch@hotmail.com
VENDA i

REPARACIÓ

GUASCH MOTORCYCLES & BIKES
SERVEI OFICIAL

construccions

Josep M. Rafecas

e-mail: sanson.n@hotmail.com

te. 610 321 890



Electricitat
Fontaneria
Automatismes
Bombes
Piscines
Calefacció - Gas
Aire Condicionat
Enllumenat públic
Baixa tensió

Instal·lacions

Mercader
Mercader
Serveis energètics

Mercader
    Clima Events

Mercader
   constructora

GLASS
Mercader

Edificació
Obra civil
Rehabilitació
i reformes
Venda i lloguer

Auditoria
Disseny
Implantació
Manteniment
Estalvi energètic
E.S.E.
Control Periòdic
S.A.T.

Lloguer i
venda de:
Climatització
Pistes de gel
Grups electrògens

C. Baix Penedès, 32
Pol. Ind. Molí d’en Serra

43710 Santa Oliva - Tarragona
Tel. +34 977 66 29 52
Fax +34 977 66 60 83

smercader@smercader.com
www.smercader.com

Climatització
Fred Industrial
Maquinària
d’hostaleria

BONA     FESTA       MAJOR


