


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.

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!

Enguany afrontem una Festa Major que podríem anomenar col·loquialment
“descafeïnada”. Ens trobem, des del mes de març, patint una pandèmia mai
viscuda anteriorment a la nostra societat i país, passant uns mesos confinats
a casa i, seguidament, recuperant la “nova normalitat”!!!, que ben bé, no
aconsegueix l’efecte desitjat. Tornem a tenir a tocar els dies més esperats de
l’any, 9, 10, 11 i 12 d’agost, on deixàvem anar la rauxa i la festa que
pertocava.
 
Des de l’Ajuntament i, concretament, des de la Regidoria de Cultura, hi hagut
la voluntat i la predisposició per poder oferir una pinzellada d’actes que
mantinguin una certa dignitat com a Festa Major. A causa dels rebrots que
van apareixent pel territori i, sobretot, per guardar i complir les mesures
recomanades des de la Conselleria de Salut, hem adequat la proposta que
llegireu a continuació conjuntament amb les diferents entitats culturals.
 
Més que un pòrtic de Festa Major, aquest escrit sembla una comunicació
oficial, però m’ha semblat oportú remarcar l’excepcionalitat d’enguany davant
la situació provocada per la COVID-19. Ara bé, demanem als llorencencs i
llorencenques que participin dels actes programats adaptant-se als
requeriments suggerits.
 
En la mesura del possible, gaudiu en família i amb els amics d’aquests dies un
xic especials i emotius. Haureu de recordar o commemorar la sindriada, els
castells de vigília, el correfoc i la carretillada, la cercavila, concerts i actuacions
de grups, el partit de futbol,... però,  al mateix temps, aquest any és un any
per a reivindicar que engalaneu els balcons amb la bandera de Llorenç. 

Molt bona Festa Major!!! 
 
Jordi Marlès Ribas
Alcalde de Llorenç del Penedès

PÒRTIC



DISSABTE, 1 D'AGOST:
A les 7 de la tarda 

A La Cumprativa (Sala del Centenari)
EXPOSICIÓ "L'art en estat d'alarma"

Exposició per reflexionar sobre 
la creació en el confinament i l'estat 

d'alarma -perpetu- en que viu el món de l'art.
Horaris de visita:

Dies 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 i 15 
d'agost de 19 a 21 h

Dies 2, 9, 10 i 11 d'agost, de 12 a 14 i de 19 a 21 h
L'exposició estarà oberta fins el 15 d'agost.

Hi haurà visites guiades 
Entrada lliure

DIMECRES, 5 D'AGOST:
A 2/4 de 10 del vespre
A la Cumprativa (Sala del teatre)
 #POESIA CONFINADA: TRIA POÈTICA  PER A 
TEMPS DE CRISI
amb Anna Tomàs Mayolas
L'amor per les petites coses, per la pròpia
vida, les altres persones, la natura,
l'amor propi, la mort i l'absència. 
La poesia, si la deixem fer, abraça.
Acte englobat dins de l'exposició
"L'art en estat d'alarma"
Entrada lliure

DIUMENGE, 2 D'AGOST:
A les 10 de la nit,

A El Centre (a l'aire lliure)
CINEMA A LA FRESCA "La caída del imperio americano"

A les 9 del vespre
A La Cumprativa (Sala del teatre)

CONCERT Meritxell Gené
Preestrena del nou disc "Sa tanca d'allà dins"

un treball que desgrana algun dels poemes
del seu primer llibre "Després dels esbarzers"

Taquilla inversa

A 2/4 de 10 de la nit
A El Centre (a l'aire lliure)
CINEMA "El principito"
La immortal història del Petit príncep vista 
per una nena d'avui en dia

 * Engalaneu les finestres i els balcons amb senyeres
 * Utilitzeu els vehicles el menys possible pel nucli urbà  
 * Tingueu cura de mantenir els carrers nets
 * Aquesta programació pot variar si sorgeixen imprevistos 
   o si la problemàtica de la pandèmia s'accentua
 * Utilitzeu la mascareta en sortir al carrer i seguiu totes 
    les indicacions de les autoritats sanitàries
 * Les entitats organitzadores es responsabilitzen a seguir
   al peu de la lletra les mesures sanitàries establertes

A 2/4 de 7 de la tarda
A El Centre (a l'aire lliure)

GIMCANA INFANTIL
Participació per grups de

 convivència habitual de 4 a 8 infants
nascuts entre 2007 i 2014

Inscripcions de 18.00 a 18.30 
Places limitades 

Reserva de places o  més informació a 
matinalsinfantils@elcentre.cat.



A 2/4 d'11 de la nit
A El Centre (a l'aire lliure)

Esperit SONAPROP per encetar la Festa Major
CONCERT, amb Guillem Roma,

a duet amb  Marta Roma
Presenten "La constant i la variable"

un viatge sense fronteres ple de ressonàncies musicals
Venda d'entrades Online WWW.SONAPROP.PPCC.CAT

Aforament limitat

DISSABTE, 8 D'AGOST:
CONCURS DE DIBUIX CONFINAT
Els treballs s'hauran d'enviar al 

WhatsApp 676199010 
de les 11 del migdia a les 3 de la tarda

Cal indicar el nom del nen o nena 
participant i la data de naixement

Edat de 3 a 12 anys (3 categories)
TEMA: LA FESTA MAJOR

DIMECRES, 12 D'AGOST:
A  2/4 d'11 del matí
A El Centre
CAMPIONAT DE PING PONG
Categories infantil i sènior
Inscripcions de 10 a 10:30. 
Places limitades
Reserva de plaça a tennistaula@elcentre.cat
Cadascú ha de portar la seva pròpia pala; 
per normativa sanitària, 
en cap cas es poden compartir

A les 7 de la tarda
Al pàrquing de l'Ajuntament

ESPECTACLE INFANTIL, "A la fresca"
amb la Cia. Anna Confetti

Tres personatges i una cadira
gegant surten a prendre la fresca,

generant diferents situacions còmiques
Espectacle visual i amb poques paraules.

Es lliuraran els premis  del
Concurs de dibuix de la Festa Major 2020

Reserva de localitats: 
presencialment a la Biblioteca de Llorenç

dies 5, 6 i 7 d'agost d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici (si hi ha disponibilitat) 

Espectacle gratuït

A 2/4 d'11 de la nit
A La Cumprativa (terrassa)
BINGO DIABÒLIC

DIUMENGE, 9 D'AGOST:
A 1/4 de 12 del matí
A l'església parroquial
MISSA DOMINICAL

A 2/4 d'11 de la nit
A La Cumprativa (terrassa)

BINGO DIABÒLIC

A les 10 de la nit
A El Centre (plaça de l'1 d'octubre)

 ESPECTACLE DE FESTA MAJOR
Pep Plaza presenta "Ara més!",

el seu darrer treball
Venda anticipada d'entrades: 

Online  (ENTRADIUM) a
 WWW.ELCENTRE.CAT

Presencialment diumenge, dia 2 d'agost  
a 2/4 d'1 del migdia

Aforament limitat

DIMARTS,  11 D'AGOST:
A les 12 del migdia

A l'Església parroquial
MISSA DE DIFUNTS

A les 8 del vespre
A la Casa de Cultura Municipal

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE FESTA MAJOR
Recull de la imatge gràfica de la

Festa Major de Llorenç des de l'any 1975
Visites: dies 10 i 11 d'agost,d'11 a 13 i de 18 a 20.

A 2/4 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 2/4 de 9 del vespre
Al pàrquing de l'Ajuntament
PREGÓ DE FESTA MAJOR

A les 10 de la nit
A La Cumprativa (a la terrassa del cafè)
VERSOTS DE FESTA MAJOR

A la 1 del migdia
Als jardins d'Oriol Martorell
CONCERT amb el grup "Ànima Lliure"
Raül Cid (piano i veu) i Adrià Mort (Bateria) 
un recorregut per cançons catalanes de tots els temps
Reserva de localitats: presencialment a la Biblioteca de
Llorenç dies 5, 6 i 7 d'agost d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici (si hi ha disponibilitat)
Espectacle gratuït

A les 3 de la tarda
REPICADA DE CAMPANES i, seguidament,

MORTERADA, a  càrrec del 
Ball de Diables de La Cumprativa 

A 2/4 d'11 de la nit
Al pàrquing de les Escoles
ESPECTACLE PIROTÈCNIC 
Preguem que eviteu aglomeracions
Desplaceu-vos el mínim possible 
Pugeu als terrats o aneu al carrer 
més proper a la vostra llar.

A  2/4 de 7 de la tarda
A El Centre (a l'aire lliure)
1a TIRADA LOCAL  DE BITLLES CATALANES
Categories: Infantil - Cadet (de 12 a 16 anys)
 i Adults  
A les 18:30 explicació de la normativa i 
breu entrenament
A les 7 inici del torneig



A les 10 de la nit
A El Centre (plaça de l'1 d'octubre)

 ESPECTACLE DE FESTA MAJOR
Pep Plaza presenta "Ara més!",

el seu darrer treball
Venda anticipada d'entrades: 

Online  (ENTRADIUM) a
 WWW.ELCENTRE.CAT

Presencialment diumenge, dia 2 d'agost  
a 2/4 d'1 del migdia

Aforament limitat

DIMARTS,  11 D'AGOST:
A les 12 del migdia

A l'Església parroquial
MISSA DE DIFUNTS

A les 8 del vespre
A la Casa de Cultura Municipal

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE FESTA MAJOR
Recull de la imatge gràfica de la

Festa Major de Llorenç des de l'any 1975
Visites: dies 10 i 11 d'agost,d'11 a 13 i de 18 a 20.

A 2/4 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 2/4 de 9 del vespre
Al pàrquing de l'Ajuntament
PREGÓ DE FESTA MAJOR

A les 10 de la nit
A La Cumprativa (a la terrassa del cafè)
VERSOTS DE FESTA MAJOR

A la 1 del migdia
Als jardins d'Oriol Martorell
CONCERT amb el grup "Ànima Lliure"
Raül Cid (piano i veu) i Adrià Mort (Bateria) 
un recorregut per cançons catalanes de tots els temps
Reserva de localitats: presencialment a la Biblioteca de
Llorenç dies 5, 6 i 7 d'agost d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici (si hi ha disponibilitat)
Espectacle gratuït

A les 3 de la tarda
REPICADA DE CAMPANES i, seguidament,

MORTERADA, a  càrrec del 
Ball de Diables de La Cumprativa 

A 2/4 d'11 de la nit
Al pàrquing de les Escoles
ESPECTACLE PIROTÈCNIC 
Preguem que eviteu aglomeracions
Desplaceu-vos el mínim possible 
Pugeu als terrats o aneu al carrer 
més proper a la vostra llar.

A  2/4 de 7 de la tarda
A El Centre (a l'aire lliure)
1a TIRADA LOCAL  DE BITLLES CATALANES
Categories: Infantil - Cadet (de 12 a 16 anys)
 i Adults  
A les 18:30 explicació de la normativa i 
breu entrenament
A les 7 inici del torneig



A 2/4 de 7 de la tarda
A la Cumprativa (sala de ball)

ESPECTACLE INFANTIL 
"Titelles, pallassos i animació" 

amb el grup 3/4 de 15
Entrada gratuïta per als socis.

Púbic general: 3 €

A 2/4 de 9 del vespre
Al Celler modernista (Exteriors)
CONCERT amb 4cústics
Francesc Minguella, Gerard Romero, Helena Cullaré
 i Judith Barros, oferiran un repertori 
 de música catalana, tant tradicional  com d'autor
Reserva de localitats: presencialment
a la Biblioteca de Llorenç
dies 5, 6 i 7 d'agost
d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici 
(si hi ha disponibilitat)
 Espectacle gratuït

A les 12 del migdia
A l'església parroquial
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR EN
HONOR A SANT LLORENÇ

A les 11 de la nit
Al pàrquing de l'Ajuntament

ESPECTACLE MUSICAL "Dalt del terrat"
amb els DooWop Club

Concert amb grans èxits de la
música Doowop adaptats al català

Reserva de localitats: 
presencialment a la Biblioteca de Llorenç

dies 5, 6 i 7 d'agost, d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici (si hi ha disponibilitat)

 Espectacle gratuït

A la 1 del migdia
Al Celler modernista (Exteriors)
CONCERT DE SARDANES 
amb la cobla La Principal de La Bisbal
Reserva de localitats: presencialment 
a la Biblioteca de Llorenç dies 5, 6 i 7 d'agost
d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici
(si hi ha disponibilitat) 
Espectacle gratuït

DILLUNS, 10 D'AGOST
A les 8 del matí, pels carrers del poble

MATINADES, amb els Grallers de Llorenç,
BASTONADA, amb el Ball de Bastons del Centre i

TRONADA, amb el Ball de Diables de La Cumprativa

A les 7 de la tarda
Al Celler modernista

TAST DE VINS I CAVES DE LA COOPERATIVA
A càrrec de Sumpta Mateos, responsable de

cursos sommeliers de la Universitat Rovira i Virgili i
 PRESENTACIÓ DEL VI DEL CENTENARI 1920

a càrrec de Josep Arans, enòleg de CEVIPE Grup Cooperatiu,
Joan  Giralt, cellerer de l'Agrícola de Llorenç

Preu del tast de vi i cava: 10 €
Aforament limitat

Reserva a la cooperativa (977677022) de 8 a 14



A 2/4 de 7 de la tarda
A la Cumprativa (sala de ball)

ESPECTACLE INFANTIL 
"Titelles, pallassos i animació" 

amb el grup 3/4 de 15
Entrada gratuïta per als socis.

Púbic general: 3 €

A 2/4 de 9 del vespre
Al Celler modernista (Exteriors)
CONCERT amb 4cústics
Francesc Minguella, Gerard Romero, Helena Cullaré
 i Judith Barros, oferiran un repertori 
 de música catalana, tant tradicional  com d'autor
Reserva de localitats: presencialment
a la Biblioteca de Llorenç
dies 5, 6 i 7 d'agost
d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici 
(si hi ha disponibilitat)
 Espectacle gratuït

A les 12 del migdia
A l'església parroquial
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR EN
HONOR A SANT LLORENÇ

A les 11 de la nit
Al pàrquing de l'Ajuntament

ESPECTACLE MUSICAL "Dalt del terrat"
amb els DooWop Club

Concert amb grans èxits de la
música Doowop adaptats al català

Reserva de localitats: 
presencialment a la Biblioteca de Llorenç

dies 5, 6 i 7 d'agost, d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici (si hi ha disponibilitat)

 Espectacle gratuït

A la 1 del migdia
Al Celler modernista (Exteriors)
CONCERT DE SARDANES 
amb la cobla La Principal de La Bisbal
Reserva de localitats: presencialment 
a la Biblioteca de Llorenç dies 5, 6 i 7 d'agost
d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici
(si hi ha disponibilitat) 
Espectacle gratuït

DILLUNS, 10 D'AGOST
A les 8 del matí, pels carrers del poble

MATINADES, amb els Grallers de Llorenç,
BASTONADA, amb el Ball de Bastons del Centre i

TRONADA, amb el Ball de Diables de La Cumprativa

A les 7 de la tarda
Al Celler modernista

TAST DE VINS I CAVES DE LA COOPERATIVA
A càrrec de Sumpta Mateos, responsable de

cursos sommeliers de la Universitat Rovira i Virgili i
 PRESENTACIÓ DEL VI DEL CENTENARI 1920

a càrrec de Josep Arans, enòleg de CEVIPE Grup Cooperatiu,
Joan  Giralt, cellerer de l'Agrícola de Llorenç

Preu del tast de vi i cava: 10 €
Aforament limitat

Reserva a la cooperativa (977677022) de 8 a 14



A les 10 de la nit
A El Centre (plaça de l'1 d'octubre)

 ESPECTACLE DE FESTA MAJOR
Pep Plaza presenta "Ara més!",

el seu darrer treball
Venda anticipada d'entrades: 

Online  (ENTRADIUM) a
 WWW.ELCENTRE.CAT

Presencialment diumenge, dia 2 d'agost  
a 2/4 d'1 del migdia

Aforament limitat

DIMARTS,  11 D'AGOST:
A les 12 del migdia

A l'Església parroquial
MISSA DE DIFUNTS

A les 8 del vespre
A la Casa de Cultura Municipal

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE FESTA MAJOR
Recull de la imatge gràfica de la

Festa Major de Llorenç des de l'any 1975
Visites: dies 10 i 11 d'agost,d'11 a 13 i de 18 a 20.

A 2/4 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 2/4 de 9 del vespre
Al pàrquing de l'Ajuntament
PREGÓ DE FESTA MAJOR

A les 10 de la nit
A La Cumprativa (a la terrassa del cafè)
VERSOTS DE FESTA MAJOR

A la 1 del migdia
Als jardins d'Oriol Martorell
CONCERT amb el grup "Ànima Lliure"
Raül Cid (piano i veu) i Adrià Mort (Bateria) 
un recorregut per cançons catalanes de tots els temps
Reserva de localitats: presencialment a la Biblioteca de
Llorenç dies 5, 6 i 7 d'agost d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici (si hi ha disponibilitat)
Espectacle gratuït

A les 3 de la tarda
REPICADA DE CAMPANES i, seguidament,

MORTERADA, a  càrrec del 
Ball de Diables de La Cumprativa 

A 2/4 d'11 de la nit
Al pàrquing de les Escoles
ESPECTACLE PIROTÈCNIC 
Preguem que eviteu aglomeracions
Desplaceu-vos el mínim possible 
Pugeu als terrats o aneu al carrer 
més proper a la vostra llar.

A  2/4 de 7 de la tarda
A El Centre (a l'aire lliure)
1a TIRADA LOCAL  DE BITLLES CATALANES
Categories: Infantil - Cadet (de 12 a 16 anys)
 i Adults  
A les 18:30 explicació de la normativa i 
breu entrenament
A les 7 inici del torneig



A 2/4 d'11 de la nit
A El Centre (a l'aire lliure)

Esperit SONAPROP per encetar la Festa Major
CONCERT, amb Guillem Roma,

a duet amb  Marta Roma
Presenten "La constant i la variable"

un viatge sense fronteres ple de ressonàncies musicals
Venda d'entrades Online WWW.SONAPROP.PPCC.CAT

Aforament limitat

DISSABTE, 8 D'AGOST:
CONCURS DE DIBUIX CONFINAT
Els treballs s'hauran d'enviar al 

WhatsApp 676199010 
de les 11 del migdia a les 3 de la tarda

Cal indicar el nom del nen o nena 
participant i la data de naixement

Edat de 3 a 12 anys (3 categories)
TEMA: LA FESTA MAJOR

DIMECRES, 12 D'AGOST:
A  2/4 d'11 del matí
A El Centre
CAMPIONAT DE PING PONG
Categories infantil i sènior
Inscripcions de 10 a 10:30. 
Places limitades
Reserva de plaça a tennistaula@elcentre.cat
Cadascú ha de portar la seva pròpia pala; 
per normativa sanitària, 
en cap cas es poden compartir

A les 7 de la tarda
Al pàrquing de l'Ajuntament

ESPECTACLE INFANTIL, "A la fresca"
amb la Cia. Anna Confetti

Tres personatges i una cadira
gegant surten a prendre la fresca,

generant diferents situacions còmiques
Espectacle visual i amb poques paraules.

Es lliuraran els premis  del
Concurs de dibuix de la Festa Major 2020

Reserva de localitats: 
presencialment a la Biblioteca de Llorenç

dies 5, 6 i 7 d'agost d'11 a 13 i 6 d'agost de 17 a 20
Mitja hora abans de l'inici (si hi ha disponibilitat) 

Espectacle gratuït

A 2/4 d'11 de la nit
A La Cumprativa (terrassa)
BINGO DIABÒLIC

DIUMENGE, 9 D'AGOST:
A 1/4 de 12 del matí
A l'església parroquial
MISSA DOMINICAL

A 2/4 d'11 de la nit
A La Cumprativa (terrassa)

BINGO DIABÒLIC



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.

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!

Enguany afrontem una Festa Major que podríem anomenar col·loquialment
“descafeïnada”. Ens trobem, des del mes de març, patint una pandèmia mai
viscuda anteriorment a la nostra societat i país, passant uns mesos confinats
a casa i, seguidament, recuperant la “nova normalitat”!!!, que ben bé, no
aconsegueix l’efecte desitjat. Tornem a tenir a tocar els dies més esperats de
l’any, 9, 10, 11 i 12 d’agost, on deixàvem anar la rauxa i la festa que
pertocava.
 
Des de l’Ajuntament i, concretament, des de la Regidoria de Cultura, hi hagut
la voluntat i la predisposició per poder oferir una pinzellada d’actes que
mantinguin una certa dignitat com a Festa Major. A causa dels rebrots que
van apareixent pel territori i, sobretot, per guardar i complir les mesures
recomanades des de la Conselleria de Salut, hem adequat la proposta que
llegireu a continuació conjuntament amb les diferents entitats culturals.
 
Més que un pòrtic de Festa Major, aquest escrit sembla una comunicació
oficial, però m’ha semblat oportú remarcar l’excepcionalitat d’enguany davant
la situació provocada per la COVID-19. Ara bé, demanem als llorencencs i
llorencenques que participin dels actes programats adaptant-se als
requeriments suggerits.
 
En la mesura del possible, gaudiu en família i amb els amics d’aquests dies un
xic especials i emotius. Haureu de recordar o commemorar la sindriada, els
castells de vigília, el correfoc i la carretillada, la cercavila, concerts i actuacions
de grups, el partit de futbol,... però,  al mateix temps, aquest any és un any
per a reivindicar que engalaneu els balcons amb la bandera de Llorenç. 

Molt bona Festa Major!!! 
 
Jordi Marlès Ribas
Alcalde de Llorenç del Penedès

PÒRTIC
DISSABTE, 1 D'AGOST:

A les 7 de la tarda 
A La Cumprativa (Sala del Centenari)
EXPOSICIÓ "L'art en estat d'alarma"

Exposició per reflexionar sobre 
la creació en el confinament i l'estat 

d'alarma -perpetu- en que viu el món de l'art.
Horaris de visita:

Dies 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 i 15 
d'agost de 19 a 21 h

Dies 2, 9, 10 i 11 d'agost, de 12 a 14 i de 19 a 21 h
L'exposició estarà oberta fins el 15 d'agost.

Hi haurà visites guiades 
Entrada lliure

DIMECRES, 5 D'AGOST:
A 2/4 de 10 del vespre
A la Cumprativa (Sala del teatre)
 #POESIA CONFINADA: TRIA POÈTICA  PER A 
TEMPS DE CRISI
amb Anna Tomàs Mayolas
L'amor per les petites coses, per la pròpia
vida, les altres persones, la natura,
l'amor propi, la mort i l'absència. 
La poesia, si la deixem fer, abraça.
Acte englobat dins de l'exposició
"L'art en estat d'alarma"
Entrada lliure

DIUMENGE, 2 D'AGOST:
A les 10 de la nit,

A El Centre (a l'aire lliure)
CINEMA A LA FRESCA "La caída del imperio americano"

A les 9 del vespre
A La Cumprativa (Sala del teatre)

CONCERT Meritxell Gené
Preestrena del nou disc "Sa tanca d'allà dins"

un treball que desgrana algun dels poemes
del seu primer llibre "Després dels esbarzers"

Taquilla inversa

A 2/4 de 10 de la nit
A El Centre (a l'aire lliure)
CINEMA "El principito"
La immortal història del Petit príncep vista 
per una nena d'avui en dia

 * Engalaneu les finestres i els balcons amb senyeres
 * Utilitzeu els vehicles el menys possible pel nucli urbà  
 * Tingueu cura de mantenir els carrers nets
 * Aquesta programació pot variar si sorgeixen imprevistos 
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 * Utilitzeu la mascareta en sortir al carrer i seguiu totes 
    les indicacions de les autoritats sanitàries
 * Les entitats organitzadores es responsabilitzen a seguir
   al peu de la lletra les mesures sanitàries establertes

A 2/4 de 7 de la tarda
A El Centre (a l'aire lliure)
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Enguany afrontem una Festa Major que podríem anomenar col·loquialment
“descafeïnada”. Ens trobem, des del mes de març, patint una pandèmia mai
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aconsegueix l’efecte desitjat. Tornem a tenir a tocar els dies més esperats de
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mantinguin una certa dignitat com a Festa Major. A causa dels rebrots que
van apareixent pel territori i, sobretot, per guardar i complir les mesures
recomanades des de la Conselleria de Salut, hem adequat la proposta que
llegireu a continuació conjuntament amb les diferents entitats culturals.
 
Més que un pòrtic de Festa Major, aquest escrit sembla una comunicació
oficial, però m’ha semblat oportú remarcar l’excepcionalitat d’enguany davant
la situació provocada per la COVID-19. Ara bé, demanem als llorencencs i
llorencenques que participin dels actes programats adaptant-se als
requeriments suggerits.
 
En la mesura del possible, gaudiu en família i amb els amics d’aquests dies un
xic especials i emotius. Haureu de recordar o commemorar la sindriada, els
castells de vigília, el correfoc i la carretillada, la cercavila, concerts i actuacions
de grups, el partit de futbol,... però,  al mateix temps, aquest any és un any
per a reivindicar que engalaneu els balcons amb la bandera de Llorenç. 

Molt bona Festa Major!!! 
 
Jordi Marlès Ribas
Alcalde de Llorenç del Penedès

PÒRTIC



AGRAÏMENTS
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
Consell Comarcal del Baix Penedès

Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya
Diputació de Tarragona

El Centre
Església parroquial de Sant Llorenç

Grallers de La Cumprativa
Jove Baix Penedès

La Cumprativa


