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El proper dissabte, 29 de juliol de 2017 , es durà a terme la 
RECAPTA , organitzada per Llorenç Cultura i Festa per fer-vos arribar 
el lot de productes de la Festa Major.  
Aquest serà el seu funcionament : 
 

- D’11 a 2 del migdia  hi haurà els següents punts de venda: 
 

- CASA DE CULTURA MUNICIPAL 
- AJUNTAMENT DE LLORENÇ 
- Carrer ESCOLES cantonada carrer COR EL RAÏM 

 

- De 5 a 8 de la tarda  només a la CASA DE CULTURA.  
 

A les 11 del matí i a les 5 de la tarda, l’Associació Els Tres Tombs 
farà una passejada pels carrers del poble, a manera de crida popular i 
festiva.  
 

El Lot de la Festa major  contindrà: la samarreta, una motxilla, 
l’ampolla de cava amb la placa 2017 i el programa de mà petit.  
 

Qui no pugui adquirir el lot aquests dies, podrà passar per la Casa de 
Cultura  del 31 de juliol al 4 d’agost d’11 a 14 h. , i per la piscina  
municipal  (horaris habituals) fins que s’acabin les existències.   
 

El preu del lot és de 12 €. També podreu adquirir per separat la 
samarreta (6€), l’ampolla de cava (5 €), la motxilla (4 €). 
 

CONSULTEU EL PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA MAJOR A 

www.llorenc.cat 
 

 

 

AVÍS! CARRERS TANCATS PER LA FESTA MAJOR 
En motiu de la celebració dels actes de la Festa Major 2017, els dies 8, 9, 10 i 
11 d’agost  hi haurà aquests carrers tallats al trànsit rodat: 
         -Pompeu Fabra 
         -Francesc Macià 
         -Mestre González 
Només el dia 9 d’agost:  Les dues illes de la rambla Marinada de la part de  
dalt del poble (des de La Cumprativa fins al Camí d e la Plana) 
 

Si es produeixen talls en altres carrers i en horar is indefinits, es notificaran 
mitjançant cartells i tanques. 

 

CONSELL 
Tingueu en compte de no aparcar cap vehicle a les z ones afectades per les 
activitats previstes durant la Festa Major, les qua ls podreu consultar en el 
programa d’actes.  
L’Ajuntament no es responsabilitzarà dels desperfec tes que es puguin 
ocasionar als vostres vehicles.                Gràc ies per la vostra col·laboració.  

 

 



 

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! 


