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Pòrtic
Als capvespres han començat de nou els assaigs de castells, fa calor i hi ha 
gent passejant pel poble fins tard. Inexorablement, any rere any ens torna 
a visitar la Festa Major. Sense fer escarafalls, però imponent, carregada 
d’un vocabulari popular que ens sentim nostre: completes, goigs, cercavila, 
diables, gegants i capgrossos, ball de bastons, falcons, grallers, comparsa...

Tenim ganes de Festa Major. Poder-hi participar, gaudir-ne, conviure i com-
partir la vigília, la síndria i els balls, actuacions i esdeveniments programats 
en tots els carrers i places de Llorenç. Estem de festa i volem que es noti, 
amb seny! 

A Llorenç tenim la sort de comptar amb dues entitats centenàries, El Centre 
i La Cumprativa, les quals contribueixen a mantenir un nivell cultural local 
exigent i reconegut a tota la comarca i arreu. Aquest any s’ha donat la coin-
cidència, extraordinària notícia, que a ambdues els han concedit la Creu de 
Sant Jordi. Ens n’hem de sentir molt orgullosos!

A més, en el cas de La Cumprativa, aquest reconeixement li ha vingut l’any 
en què l’entitat compleix el seu primer centenari. Des del maig de l’any 
passat fins avui l’hem estat celebrant, com no podia ser d’una altra manera, 
amb una sèrie d’actes molt rellevants, que han remarcat la tradició d’una 
entitat compromesa amb els seus principis i amb el poble. Cooperativa de 
consum, botiga i forn de pa, grup de teatre, coral, cinema i biblioteca, esco-
la, puntes de coixí, trobades de gegants, ensulsiada, drac, banyetes, sorti-
des a la neu, club de patí, conferències, ping-pong, campionats de botifarra, 
sortides en bicicleta... i no pararíem d’afegir-hi paraules, les quals en algun 
moment han definit el tarannà de l’entitat. 

Durant tots aquests anys -que no han estat pocs per poder arribar fins 
aquí- els qui han anat al capdavant de l’organització han expressat que el 
camí no ha estat fàcil, tot recordant les persones que els han precedit i vet-
llant per continuar amb molta il·lusió per tirar endavant un futur amb nous 
reptes. Els  desitgem que trobin el vent favorable per seguir navegant.

Ha arribat l’hora de fruir de la festa i us convido, llorencencs i llorencen-
ques, a deixar-vos portar per la solemnitat que reclama el festeig. Concor-
dança, harmonia, rauxa, quietud, calma...

Molt bona Festa Major! 

Jordi Marlès Ribas
Alcalde de Llorenç del Penedès

Disseny: Gemma Fontanals Guxens
L’organització es reserva el dret d’efectuar canvis en aquesta 
programació si sorgeixen imprevistos d’última hora.



Dissabte, 4 d’agost: 
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: a la Casa de Cultura 
i al carrer de les Escoles. De 5 a 8 del vespre: a la Casa de 
Cultura.

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, 5 d’agost: 
A les 9 del matí, al Camp de Tir “Serra de Llobets”:
TIRADA al PLAT LOCAL organitzada per la SOCIETAT 
DE CAÇADORS DE BANYERES I LLORENÇ -15 plats

A les 10 de la nit, a El Centre, a la plaça del Castell:
CINEMA A LA FRESCA, amb la projecció de la pel·lícula 
“Custodia compartida”.  En un divorci, la mare vol la 
custòdia del fill menor, acusant el pare de violent, però... 
és veritat? Temes molt actuals tractats amb autenticitat. 
Una pel·lícula intensa, sense concessions sentimentals.

Dilluns, 6 d’agost:
A les 10 de la nit, a la terrassa de La Cumprativa:
BINGO DIABÒLIC, organitzat pel BALL DE DIABLES i 
DRAC DE LLORENÇ.

Dimarts, 7 d’agost:
A les 10 de la nit, a la terrassa de La Cumprativa:
BINGO DIABÒLIC, organitzat pel BALL DE DIABLES i 
DRAC DE LLORENÇ.

Dimecres, 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.

A les 8 del vespre, a la Casa de Cultura:
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LA FESTA MAJOR 
“Treballs de patchwork” a càrrec de les alumnes del 
curs que es fa a la Casa de Cultura durant tot l’any.

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

Seguidament, a l’Ajuntament de Llorenç (rambla 
Marinada):
PREGÓ DE FESTA MAJOR

A ¾ de 9 del vespre, a la rambla Marinada (davant de 
l’Ajuntament):
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, 
amenitzat pel grup musical “Fenya rai”.

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.



Dijous, 9 d’agost:
A les 3 de la tarda: 
MORTERADA pel BALL DE DIABLES DE LLORENÇ i 
REPICADA de CAMPANES

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 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.

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

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 rambla Marinada (davant 
de l’Ajuntament).

A 2/4 d’11  de la nit:
CORREFOC, amb la participació del BALL DE DIABLES 
i DRAC DE LLORENÇ, juntament amb el CABROT DEL 
VENDRELL, el DRAC DE BELLVEI i el BALL DE DIA-
BLES LO GOLAFRE DE TORTOSA.

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 prote-
giu-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.

Seguidament, al balcó de La Cumprativa:
VERSOTS DE FESTA MAJOR, a càrrec del BALL DE DIA-
BLES DE LLORENÇ. 

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’AFI-
CIONATS DE LLORENÇ. 

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

A la 1 de la matinada, a la rambla Marinada:
BALL amb l’orquestra MITJANIT i LA BANDA NEÓN.



Divendres, 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 TRONADA, a càrrec del BALL DE BAS-
TONS 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. Els GEGANTS DE LLORENÇ faran l’ofrena al 
patró en motiu del seu 30 aniversari.

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: 
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 El Centre-Plaça del Castell:
ESPECTACLE TEATRAL d’en Peyu: PLANETA I-NEPTÚ. 
“- Sóc extraterrestre. Ara pel febrer farà tres anys que 
m’ho van trobar en unes anàlisis”. Aquest punt de partida 
facilita en l’espectacle d’en Peyu elements com la crítica i 
la reflexió, però, sobretot, la paròdia. El públic hi trobarà 
anècdotes i situacions quotidianes que identificarà fàcil-
ment, s’hi veurà reflectit i li provocarà la rialla.

Venda anticipada d’entrades:
- Diumenge 29 de juliol al Cafè a les 19 h. pels socis del 
Centre i a les 20 h pel púbic en general. 
- Per telèfon (977677316) a partir del 30 de juliol. 
- A través d’Internet al web del www.centre.cat a partir 
de l’1 d’agost (només localitats no numerades del final 
de la platea, si en queden).

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

Dissabte, 11 d’agost:
A  les 12 del migdia, a l’Església Parroquial: 
MISSA de DIFUNTS.

A la 1 del migdia, a la plaça Immaculada:
CONCERT-VERMUT amb MARCEL CASELLAS TRIO.

A les 7 de la tarda, al Camp d’Esports Municipal:
46è TORNEIG RAMON SICART de futbol, entre els 
equips C. F. LLORENÇ –de 3a catalana- i i equip a de-
terminar. Durant l’acte es procedirà a la PRESENTACIÓ 
DEL PRIMER EQUIP de Llorenç. 

A les 7 de la tarda, a la Plaça Immaculada:
LLIURAMENT DE PREMIS del Concurs de dibuix infantil 
i, seguidament, la companyia BUTAI TEATRE oferirà 
l’ESPECTACLE INFANTIL “Una carretada de contes”.

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

Agraïments
Agrícola i Secció de Crèdit 

de Llorenç del Penedès S. C. C. L.
Associació Baix Penedès amb el Sàhara

Associació Els Tres Tombs
Associació Excursionista Montmell

Associació Portal Nou Cultural
Ball de Bastons del Centre 

Ball de Diables de La Cumprativa 
Club Bàsquet Llorenç

Club Futbol Llorenç
Club Patí Llorenç
Coral Harmonia

Consell Comarcal del Baix Penedès
Coral Infantil Rossinyol

Diputació de Tarragona
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 Cumprativa
Grup d’afeccionats als Castells de Llorenç
Grup de Colònies i Campaments Patuleia

Grup de Teatre de La Cumprativa
Jove Baix Penedès

La Cumprativa
Melones y sandías Miguel de Lolo

Societat de caçadors de Banyeres i Llorenç
Timbalers Amukina de La Cumprativa



A les 10 de la nit, a La Cumprativa:
El GRUP DE TEATRE DE LA CUMPRATIVA porta a 
escena “L’hostal de la Glòria”, de Josep M. de Sagarra, 
amb direcció de Rosa Andreu.
Poema dramàtic en tres actes, estrenat a Barcelona l’any 
1931 i que va ser escollit per ser representat pel grup de 
LA CUMPRATIVA el 6 d’abril de 1966, just quan la socie-
tat –de clares ideologies republicanes- va reobrir les seves 
portes després de 25 anys tancada pel règim franquista.
Serà un acte molt especial, ja que l’elecció del text i de 
l’elenc que la representaran no ha estat fortuïta, s’han re-
cuperat actors d’anteriors generacions del grup de teatre. 

Venta de entrades (per les dues representacions):
-Diumenge 5 d’ agost de 12 a 13 h. per els socis i 
de 13 a 13,30 no socis.
-A partir del dia 6 d’ agost al telèfon 977677661 
-Mitja hora abans de l’ espectacle a la taquilla.

A les 12 de la nit, a la rambla Marinada:
NIT JOVE amb les actuacions de RÀDIO ESVENTADA, 
SEGUIREM i DJ OGT.

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.

Diumenge, 12 d’agost:
A 2/4 d’1 del migdia, a la Plaça de la Vila:
EXHIBICIÓ CASTELLERA, amb  la participació dels 
NENS DEL VENDRELL, la colla JOVES XIQUETS DE 
VALLS i la colla JOVE DELS XIQUETS DE TARRAGONA.

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 les 8 del vespre, al teatre de La Cumprativa:
REPRESENTACIÓ de l’ obra “L’Hostal de la Glòria”.

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 “Coco”.  En Miguel vol ser un músic important. 
S’endinsarà a la “terra dels morts” per conèixer els seus 
avantpassats. Una altra meravella absoluta de la Pixar, 
guanyadora de dos Òscars. Un divertiment ple de llum, 
color, música i ànima. Disney-Pixar. Animació. Per tots els 
públics. 

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 esta-
ran 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 aquesta 
finalitat a diferents punts del carrer.

NO és NO!
Si veus o vius una 
agressió truca al

El civisme és cosa de

Viu la festa des del

http://goo.gl/pXcPCP

TOTS I TOTES!

RESPECTE



“La Cumprativa” 
1918-2018 

Recerca: Lourdes Catà Huguet 
i Marta Coll Marlès
Disseny: Lourdes Catà Huguet



1918  
Es crea la Societat Agrícola i Caixa Rural, seu dels ideals d’esquerres de 
Llorenç. Ofereix els serveis de botiga de comestibles, de roba, d’estris 
agrícoles i adobs pel camp, forn de pa, biblioteca, sala de ball, teatre i 
cafè. 

 
 

Aquests son els valors que guien l’esperit associacionista del nostre país. 
La societat cultural i recreativa “La Cumprativa” celebra els 100 anys de la seva 
fundació. La història de la societat no ha estat fàcil i cal conèixer l'esforç que els seus 
socis han anat fent fins al dia d’avui.  
El llibre “Cent anys d’història de la Cumprativa de Llorenç del Penedès (1918-2018) “,  
escrit per Jordi Romeu Rovira, recull totes les etapes amb els moments desctacats i 
els protagonistes.  

 
 

1920  
Canvia el nom a 
Cooperativa Obrera, ja 
que l’anterior es 
cedeix al Celler 
Cooperatiu, l’actual 
Sindicat. 

 
 

                          1923 
 L’any 1923 s’adquireix l’emblemàtic piano. També, davant la 
massificació que tenen les escoles públiques, l’entitat lloga un 
local i un mestre pels fills dels socis. Aquesta escola funcionarà 
fins el curs 1927-28.  

 

1931  
Es bateja com a Cooperativa Obrera “la Farola”. 
Des de la seva fundació i fins l’any 1936 la 
societat esdevé un espai cultural, 
recreatiu i lúdic, amb representacions musicals, 
corals i teatrals. Es realitzen conferències sobre 
diferents àmbits socials i polítics que reflecteixen 
les inquietuds de la societat. 

  1932 
 L’il·lustre president de la Generalitat de 
Catalunya Francesc Macià visita l’entitat 
en l’aplec que Esquerra Republicana de 
Catalunya cel·lebra a Llorenç. 
 

  1939 
A l’acabar la guerra civil espanyola (1936-
39), l’entitat es clausura per la repressió 
franquista. S’esdevé un empobriment social 
i cultural. 
El temps de silenci, s’allarga 25 anys.  
Alguns dels socis fan mans i mànigues per 
poder fer front a les despeses derivades de 
l’edifici, com ara pagar la contribució i la 
hipoteca. També busquen la manera de 
poder tornar a obrir la societat i finalment 
ho aconsegueixen. 

CULTURA, SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I LLEURE 
 



1964 
S’autoritza la reobertura de la 
societat amb el nom de “Sociedad 
Cultural y Recreativa de Educación y 
Descanso”.  
Deixant de banda el tarannà més 
polític, es reobre el cafè, la sala de 
ball, es reactiva el teatre, el cinema i 
comencen a sorgir activitats 
esportives com el Ping-pong. 
 
 

             1969 
Es funda la coral juvenil de veus 
mixtes Nou Esclat que organitza 
sortides socials, intercanvis amb 
altres corals i participa en concerts 
de la FCEC. Es manté activa durant 
tota la dècada dels setanta. 
 
 

1970 
Es cel·lebra el primer Pa Beneït amb 
parelles de tot el poble que es 
dirigieixen a l’esgésia acompanyats 
d’una orquestra. 

1980 
Es crea la secció de Ping-pong per 
fomentar l’esport de base. Un grup de 
joves participa en diferents tornejos 
provincials. 
 
 

                        1982 
Es construeix de nou tot l’edifici, com a 
conseqüència de la malaurada ensulsiada que es 
produeïx durant la reforma del cafè.  
S’estrena la Penya Ciclista La Farola i s’inicia la 
trajectoria del Ball de Diables, un dels grups més 
dinàmics de la casa. 

1983  
Es funda el Club Patí Llorenç, una 
activitat inèdita al poble. Ofereix 
encara en l’actualitat festivals d’Estiu 
i de Nadal amb coreografies i 
vesturari especialment elaborats.  



2004  
Es crea el grup infantil de Diables: Els Banyetes 
amb la finalitat de que la mainada pugui 
participar de la festa del foc. 

1987  
S’estrena una primera bèstia de foc, el Drac 
Benet, de construcció pròpia i amb 8 punts 
de foc. L’any següent s’adquireix l’actual 
Drac Penko de 50kg i amb 12 punts de foc. 

                     1988  
Es crea la parella de Gegants Bernat i Beatriu 
de Tous,  que representen els antics senyors 
feudals del Castell de Llorenç, gràcies als 
beneficis d’una recollida d’ampolles de cava 
buides. 
L’any següent s’estrena el grup de grallers en 
motiu del bateig dels gegants. 

        1993 
S'inaugura la primera temporada de Ball 
de Saló.  Activitat molt arrelada, que 
reuneix un bon nombre de parelles de 
tota la contornada i gaudeix de sala de 
ball de l’entitat. 
 

            1994  
S’inicia la secció de Puntes de Coixí 
després de l’èxit que té un curs 
organitzat per l’entitat. Acull i participa 
en trobades de puntaries 
intercomarcals. 

              2001  
S’estrena del grup de Capgrossos: l’home 
de Mar, l’home de la Plana i l’home de 
Muntanya. Llueixen els colors de la 
bandera de Llorenç. Hi participen els nens 
i nenes més menuts.  
Primera edició del  festa Foc i Rock. 

2011  
En el marc de les Festes de Maig que commemoren la 
reobertura del 1964 i es celebren cada any, s’introdueixen 
dues noves activitats: Cursa de Maig i ViGralla, mostra de 
vins i caves del Baix Penedès i cellers convidats. 



Gràcies, a totes les persones que estimen Catalunya, terra 
d'associacions, perquè amb la seva dedicació es respecta i es 

preserva la identitat del nostre poble i la nostra societat. Per molts 
anys. 

  
La comissió del centenari, Llorenç del Penedès, 2018 

passat, treball, dedicació, somnis, cultura, lleure, 
determinació, esforç, arrels, unió, projecte, 

patrimoni, gegants, cooperació, solidaritat, festes 
de maig, sumar, creixement, memòria, diables, 

ball, teatre, botifarra, capgrossos, xatonada, 
bicicleta, carnaval, mantons, discoteca, cinema, 

coral, vigralla, condemna, sardinada, drac, 
cafè, puntes de coixí, exili, grallers, dignitat, 

tast, reunió, ensulsiada, reobertura, centenari, 
superació, germanor, tallers, present, alegria, 

folklore, dificultat, perseverança, banyetes, il·lusió, 
progrés, oci, decisió, origen, associacionisme, 
cohesió, idea, col·laboració, piano, arrossada, 

casa, foc, ping-pong, cercavila, correfoc, 
excursionisme, constància, tenacitat, patinatge, 

celebració, família, assemblea, junta, soci/a, 
fermesa, convicció, continuïtat, fidelitat, força, 
confiança, passió, llibertat, compartir, xerinola, 

carretillada, llegat, tradició, somriures, espectacle, 
pa beneit, batucada, penya, cursa, desfilada, futur. 



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

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

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

MERCATS SETMANALS
Els dilluns estem a Llorenç



MOBLES
NOGUÉS

Carretera, 12
Mossèn Ramon Aleu, 15-17

43712 Llorenç del Penedès - TGN
Tel. i Fax 977 67 70 84 - 646 29 48 54

noguesmobles@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)

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

C/ Sant Llorenç, 9
43712 Llorenç del Penedès

Tel. 977 67 86 69 - 626 84 64 78

ESTÈTICA

Vega Construcciones y Obras, S.L.

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

EXCAVACIONS
GENÍS JANÉ RAVENTÓS

C. Carles Benach, 24
43712 Llorenç del Penedès

Tel. 977 67 70 17
607 198 191

gjane@telefonica.net

     ECONOUART S.L.
     Construccions
     Ecològiques

Obra nova i rehabilitació

econouart@gmail.com
Enric 696 437 821

Francisco 650 506 351



PRODUCTES DE PISCINES
i TRACTAMENT D‘AIGÜES

DESCALCIFICADORS i OSMOSIS
C. Barcelona, nau 5D - Pol. Ind. L‘Empalme

43712 Llorenç del Penedès - Tel. 977 69 86 18
www.quiprocalt.com

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

Jordi Toquero · Director
T. 607 38 39 46

jordi.toquero@toqueroassessors.com
www.toqueroassessors.com

www.hoyasesores.com
Rambla Marinada, 11 · Llorenç del Penedès

977 67 87 62

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

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. 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”

Horari
De dilluns a divendres

de 10 h a 14 h i de 15.30 h a 20 h

Rambla Marinada, 31 - 977 678 189
Llorenç del Penedès

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

Tel. 977 67 71 23

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

c a   l ’ e s t u d i a n t
fancesc macià, 9 · llorenç del penedès

tel./fax 677 67 81 03

llibreria
papereria
fotocòpies
servei de fax

objectes de regal
joguines

loteries de l’estat
recàrregues de mòbil

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

XOCOXURROS
CHURRERIA & BAR

Oscar
680 586 529

Cris
699 723 990

movitierras@gmail.com HorAri 
obrador: Matins de dimarts a divendres

Botiga: Dissabtes i diumenges de 9 a 13.30 h
Rambla de la Marinada, 39

Llorenç del Penedès · Encàrrecs 676 250 416

Volem agrair a tots aquells que heu col·laborat 
en aquesta publicació, la vostra dedicació i el vostre 

esforç sense el qual no ho hauríem aconseguit. 
SR ASSOCIATS® té tots els drets reservats, per això, 
és prohibida la seva reproducció per qualsevol mitjà.

Plànols i guies d’informació municipal 
Tel. 93 883 27 96 · info@noetperdis.com
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