


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



Pòrtic

Els dies tornen a ser llargs i molt calorosos, senyals inequívocs que som a 
l’estació de les vacances, dels casals d’estiu, de les piscines i de la canalla 
jugant arreu... i, per sobre de tot, de les festes majors.

Les completes, els goigs, la cercavila, els castells de vigília, les síndries, els 
falcons, el ball de bastons, els diables, el correfoc, els gegants i els capgrossos 
es preparen de nou per fer gaudir grans i petits, d’aquí i estiuejants... No pot 
ser d’una altra manera!

Enguany tornem a estar de celebració per partida doble: d’una banda, el 50è 
aniversari de la Coral Infantil Rossinyols i, de l’altra, commemorem el 50è 
aniversari del Grup de colònies i campaments Patuleia. És curiós veure com 
arran d’una activitat en surt una altra, com va ser el cas. Mossèn Josep M. 
Porta, com a precursor, va voler revolucionar la parròquia fent la proposta 
d’organitzar unes colònies d’estiu amb la col·laboració de la Leonor Ràfols i 
del Joan Cunillera. Tots junts, i units per la passió per la música, l’any 1969 van 
liderar el naixement de la Coral Rossinyols del Penedès, en la qual aleshores 
ja participaven 85 nens i nenes!

La iniciativa de fer unes colònies, que va comptar amb el suport i l’entusiasme 
de la gent, va propiciar que sorgissin aquests grups o associacions que des 
de fa 50 anys fan gaudir la nostra canalla de la música durant el curs escolar 
i de l’esbarjo un cop acabat aquest, amb unes merescudes vacances amb els 
monitors i monitores que s’encarreguen d’aquest temps de lleure.

Des d’aquí volem mostrar el nostre agraïment a tots els col·laboradors i col·la-
boradores, als cantaires i a tota la gent que hi ha tingut alguna vinculació, 
tant directa com indirecta, i que ha contribuït a fer realitat aquest somni tan 
maco i, per això, enguany volem que siguin els encarregats de fer el pregó 
de la Festa Major!

Tenim davant una altra oportunitat de gresca, de regalar-nos vivències i 
adelitar-nos en la nostra Festa Major. Llorencencs i llorencenques, us convido 
a participar-hi i a aprofitar aquests dies de joia i felicitat!

Molt bona Festa Major!

Jordi Marlès Ribas
Alcalde de Llorenç del Penedès



Dissabte, 3 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

A les 7 de la tarda, La Cumprativa - a la Sala de Cal Marçal:
Inauguració de l’exposició “Memòria i reivindicació”.
A partir de documentació local que transita des de la 
guerra civil fins als nostres dies i amb l’aportació de la 
mirada crítica d’una dotzena d’artistes contemporanis, 
l’exposició vol ser un punt de reflexió a l’entorn de la 
situació social i política del nostre país, de la llengua, del 
territori que ens envolta, de les diferents aportacions 
de moviments com el feminista i l’ LGTBI, així com els 
desplaçaments forçats de les persones. L’exposició es-
tarà oberta fins el 18 d’agost.

Horaris de l’exposició:
Dies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 i 18 d’agost, de 7 a 9 del vespre. 
Dies 4, 10, 11 d’agost, de 12 a 2 del migdia i de 7 a 9 del vespre.

Diumenge, 4 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:
CINEMA D’ESTIU, amb la projecció de la pel·lícula  “El 
regreso de Ben”: Una mare (Júlia Roberts), lluita afer-
rissadament per treure el seu fill de l’infern de la droga. 
Unes interpretacions extraordinàries per una història que 
commou i enganxa. (Edat recomanada a partir de 12 anys) .

Dilluns, 5 d'agost:
A 2/4 de 10 del vespre, La Cumprativa - sala del teatre:
“Com eren les festes a Llorenç del Penedès als anys 
60?”. Taula rodona amb Joan Casals Sadurní, Dolors 
Catà Mitjans, Núria Coll Guasch, Pau Mitjans Figueras, 
Joaquim Ràfols Rovirosa i  Joan Sicart Solé. Presenta i 
modera Ramon Sicart. Amb la col·laboració de El Cen-
tre. Aquest acte s’engloba dins l’exposició “Memòria i 
reivindicació”.

A  partir de 2/4 de 10 del vespre, al carrer Francesc Macià:
DARRER ASSAIG DELS CASTELLS DELS AFICIONATS 
DE LLORENÇ. A 2/4 de 10 la canalla i a partir de les 10 
de la nit tothom.

DimARTS, 6 d'agost:

A  2/4 de 10 del vespre, a La Cumprativa -sala del teatre:
Presentació del llibre Joan Brossa Poemes de combat, 
a cura de Joan M. Minguet. Durant l’acte hi haurà una 
lectura de poemes a càrrec de Joan M. Minguet i del 
públic assistent. Aquest acte s’engloba dins l’exposició 
“Memòria i reivindicació”.

DIMECRES, 7 D'AGOST

A  2/4 de 10 , a l’església parroquial:
DARRER ASSAIG DEL CANT DELS GOIGS DE SANT 
LLORENÇ. Tothom hi està convidat/da. Animeu-vos a 
formar part d’aquest cor de cantaires i mantenir aquesta 
tradició!



Dijous, 8 d'agost:

De les 11 del matí a les 2 del migdia, 
als jardins d’Oriol Martorell:
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL, per a infants fins a 12 
anys. Inscripcions a la Casa de Cultura d’11 a 12 del mig-
dia. Presentació de les obres acabades al lloc d’inscrip-
ció abans de les 2 del migdia.  

Porteu el vostre material a excepció del full, que podreu 
recollir al moment de la inscripció.

A les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura:
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LA FESTA MAJOR 
“PATULEIA  I ROSSINYOLS: 50 ANYS DE LLEURE I 
CANÇONS 1969-2019”.

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

A 2/4 de 8 del vespre, sortint de la Casa de cultura:
CERCAVILA DELS GRUPS FOLKLÒRICS DE LLORENÇ. 

Hi intervindran: DRAC, TIMBALERS, BANYETES, 
DIABLES, GRALLERS, GEGANTS, CAPGROSSOS,              
FALCONS i BALL DE BASTONS.  

Recorregut: C/ Mestre González (en direcció a la rambla), 
rambla Marinada (pel lateral en contra direcció del trànsit 
rodat) i fins al davant de l’Ajuntament.

Seguidament, a l’Ajuntament de Llorenç: 
PREGÓ DE FESTA MAJOR.

En acabar el pregó:
BALLADA CONJUNTA dels grups folklòrics.

A les 9 del vespre, al carrer Francesc Macià:
III SOPAR POPULAR, organitzat pels grups de Llorenç, 
de participació oberta a tothom. 

Venda de tiquets a la biblioteca de Llorenç: 
Dies 1, 2, 5 d’agost de 10 a 1 del migdia. Dies 2 i 5 d’agost
 de 6 a 8 de la tarda i durant la recapta del dia 3 d’agost. 
Hi haurà opció vegana.



Cal tenir en compte:
-Les places són limitades a 600 participants.
-Si l’activitat s’ha d’anul·lar per causes meteorològiques  no 
es retornarà l’import, però es podrà venir a recollir el menjar 
al carrer C/ Francesc Macià.
-L’entrada al sopar tindrà accés pels dos extrems del C/ Fran-
cesc Macià.

Menú: Fideuà, patates, olives, coca, vi i aigua. Preu: 7 € (adults 
i infants). Podeu portar algun acompanyament de menjar si 
ho desitgeu.

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

DiVENDRES, 9 d'agost:

A les 3 de la tarda: 
MORTERADA a càrrec del BALL DE DIABLES DE LA 
CUMPRATIVA i REPICADA de CAMPANES.

A les 5 de la tarda, a La Cumprativa –Sala del Centenari:
OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ dedicada al BALL DE DIA-
BLES DE LA CUMPRATIVA.

Horaris de l’exposició:
Dia 9: de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
Dia 11: de 2/4 de 6 a 8 del vespre.

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 de Llorenç: DRAC, TIMBALERS, 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 - plaça 
Montserrat - Camí de la Plana – plaça de la Vila.

A 2/4 d’11  de la nit:
CORREFOC, amb la participació del BALL DE DIABLES i 
DRAC DE LA CUMPRATIVA, juntament amb el BALL DE 
DIABLES DE BELLVEI, BALL DE DIABLES DE SANT 
MARTÍ SARROCA i BALL DE DIABLES DELS MONJOS.

Recorregut del correfoc:
Sortida de la rambla Marinada, cantonada amb Camí de la Pla-
na - plaça de la Vila - C/ Pompeu Fabra - plaça de la Immacu-
lada - 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 pro-
tegiu-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 LA CUMPRATIVA.

En acabar els versots:
CARRETILLADA, a càrrec del BALL DE DIABLES DE 
LA CUMPRATIVA.

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 7 DE ROCK i l’orquestra MITJANIT.

Dissabte, 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. 

A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial:
MISSA SOLEMNE de Festa Major en honor de Sant Llo-
renç. Els grups folklòrics faran l’ofrena al patró.

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 LA Cumprativa, Sala del teatre:
El GRUP DE TEATRE DE LA CUMPRATIVA Porta a esce-
na Criatures... i algun home!, de T de Teatre, amb direcció 
de Rosa Andreu.

Es tracta d’un compendi dels millors esquetxos humo-
rístics dels llibrets “Criatures” i “Homes!”, Si bé les com-
posicions mare són dues peces dels anys 90 del segle 
passat, la desena d’esquetx seleccionats denoten que, 
transcorreguts més de 20 anys des de la seva estrena, 
es mantenen igual de refrescants i actuals que quan van 
ser concebuts. Així doncs, s’ofereix al públic d’aquesta 
Festa Major unes dosis de riure que de ben segur li fa-
ran passar una bona estona, alhora que no el deixaran 
indiferent.

Venda anticipada d’entrades 
(per les dues representacions):
-Diumenge, 4 d’agost de 12 a 1 del migdia per a socis 
i d’1 a 2/4 de 2 del migdia no socis.
-A partir del 6 d’agost al telèfon 977677661.
-A la taquilla, mitja hora abans de l’espectacle.

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

Diumenge, 11 d'agost:

A  ¼  de 12 del migdia, a l’Església Parroquial: 
MISSA de DIFUNTS.

A 2/4 d’1 del migdia, al carrer Francesc Macià:
EXHIBICIÓ CASTELLERA, amb  la participació dels 
NENS DEL VENDRELL, la colla JOVES XIQUETS DE 
VALLS i la colla JOVE XIQUETS DE TARRAGONA.

A les 7 de la tarda, al Camp d’Esports Municipal:
47è TORNEIG RAMON SICART de futbol, entre els equips 
C. F. LLORENÇ - U. E. SANT PAU D’ORDAL.

A les 7 de la tarda, a la Plaça Immaculada:
LLIURAMENT DE PREMIS del Concurs de dibuix infantil 
i, seguidament, la companyia ASSOCIACIÓ TEATRE 
MÓN oferirà l’ESPECTACLE INFANTIL “Berta, la Capu-
txeta 3a generació”.

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

A les 10 de la nit, a El Centre:
TEATRE: “BRUNA”, un musical de Mateu Peramiquel i 
Mar Puig amb la col·laboració de la companyia GATU 
(Grup d’Amics del Teatre d’Ullastrell). 20 actors i actrius 
a dalt de l’escenari, entre infants i adults. Música en 
directe. I una història que no ens deixarà indiferents. 

Un treball d’escola fa que la Bruna expliqui la vida de la 
seva àvia Quima. Encuriosida per la història, comença 
a investigar i a descobrir persones que no coneixia i 
fets que canviaran la vida de tota la família. Un viatge 
al passat ple de melancolia i enyorança que ens farà 
conèixer una realitat llunyana i el paral·lelisme que té 
amb la societat actual.

“BRUNA” vol fer un homenatge als nostres avis i àvies 
que van viure i sobreviure la guerra civil. Un record a 
totes les seves lluites silenciades que han fet que a dia 
d’avui puguem ser qui som.

Una petita joia per plorar, riure, pensar, emocionar-se... 
Un gran espectacle per a tota la família!

Venda anticipada d’entrades: 
Diumenge 4 d’agost. A les 7 de la tarda pels socis del Centre 
i a 2/4 de 9 pel públic en general. 

A les 12 de la nit, a la rambla Marinada:
NIT JOVE amb les actuacions de  GRUP DE VERSIONS 
LA TRACA i LA KINKY BAND.

La NIT JOVE s’organitza amb la col·laboració dels joves 
assistents al procés participatiu.



Dilluns, 12 d'agost:

A 2/4 d’11 del matí, a El Centre:
CAMPIONAT DE PING-PONG.

A 2/4 de 7 de la tarda, a El Centre:
FESTIVAL INFANTIL.

A les 10 de la nit, a la La Cumprativa –terrassa:
BINGO DIABÒLIC, organitzat pel BALL DE DIABLES I 
DRAC DE LA CUMPRATIVA.

A les 10 de la nit, a El Centre:
GRAN CONCERT DE CLOENDA DE FESTA MAJOR: THE 
SEY SISTERS presenten l’espectacle “RISE”. 

Les germanes Yolanda, Kathy i Edna Sey, són The Sey 
Sisters. Tres veus poderoses i exultants, acompanyades 
del teclista Albert Bartolomé. En aquest segon treball 
mostren la seva part més reivindicativa i empoderada. 
Partint del gospel i passant pel soul, The Sey Sisters de-
cideixen alçar la veu per reafirmar la seva identitat com 
a dones, osonenques i afrodescendents. Amb un directe 
sincer i unes lletres plenes d’esperança, fe i optimisme, 
ens conviden a trencar les nostres barreres socials i 
personals i a mostrar-nos tal com som. «Perquè no saps 
fins on pots arribar fins que no t’aixeques».

The Sey Sisters formen un grup potent, consolidat i d’al-
ta qualitat musical, saben crear un magnífic cercle de 
bona energia i aire fresc en els seus espectacles.

Venda anticipada d’entrades: 
Diumenge 4 d’agost. A les 7 de la tarda pels socis del Centre 
i a 2/4 de 9 pel públic en general.

DIMARTS, 13 D'AGOST

A les 9 de la nit, als jardins d’Oriol Martorell:
BOTIFARRADA POPULAR a càrrec de l’ASSOCIACIÓ 
DE JOVES “GARRINETS".  Venda de tiquets: a les 8 del 
vespre al mateix lloc.

dijous, 15 d'agost

A les 10 de la nit, a La Cumprativa -Sala del teatre:
El GRUP DE TEATRE DE LA CUMPRATIVA Porta a esce-
na Criatures... i algun home!, de T de Teatre, amb direcció 
de Rosa Andreu.



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 de Joves Garrinets

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 Rossinyols

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 de La Cumprativa

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 ca-
rrers 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 aques-
ta finalitat a diferents punts del carrer.

TU TRIES: CARRER NET O CARRER BRUT! Ens agra-
da tenir els carrers sense papers, ampolles, xiclets, ci-
garretes ni altres objectes per terra. Cal fer servir les 
papereres.

ETS RESPONABLE DELS RESIDUS QUE GENERES. Cal 
utilitzar correctament els diiversos contenidors. Cada 
cosa al seu lloc!

TINGUES CURA DE LES TEVES MACOTES. Si tens un 
gos, assumeix les teves responsabilitats: treu-lo a pas-
sejar 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 disca-
pacitat. 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.

RESPECTEM ELS SONIS 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!


