
Fomentem el civisme. Construïm comunitat



LLavaneres, viLa cívica #Fomentem el civisme

El civisme és una expressió del sentiment de pertinença en 
una comunitat i, per tant, d’interès i respecte pel bé comú. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
promou els valors del civisme amb la finalitat que la convivència 
i la implicació de la gent en la vida compartida i la preocupació 
per l’espai comú contribueixin a una millor cohesió social i a 
una comunitat exemplar. 

nivell de gravetat



LLavaneres, viLa cívica #construïm comunitat

Les bosses d’escombraries s’han de 
col·locar dins els contenidors corres-
ponents.

Els elements i el mobiliari de la via pú-
blica són de tots. Respectem-los. 

Mantenir el poble net és responsabi-
litat de tots. Llancem els papers dins 
les papereres. 

Si volem tenir una via pública neta hem 
de retirar els excrements dels nostres 
animals de manera adequada. 

la via pública, un bé comú



LLavaneres, viLa cívica #Fomentem el civisme

No podem vendre ni consumir begudes 
alcohòliques a la via pública fora dels 
llocs autoritzats.

No podem fer pintades o grafits sobre 
monuments, edificis, ni béns de la via 
pública.

Disposem d’espais habilitats per a la 
col·locació de cartells i publicitat.
Utilitzem-los!

Els arbres formen part del nostre en-
torn urbà. No podem malmetre’ls ni 
enfilar-nos-hi.

dibuixem amb civisme el nostre paisatge urbà



LLavaneres, viLa cívica #construïm comunitat

Hem de tenir cura de les nostres plantes 
i jardins,   evitant que envaeixin la via 
pública.

No es poden llençar bosses d’escom-
braries a les papereres.

Cal tenir cura dels nostres immobles, 
especialment d’aquelles parts visibles 
des de la via pública. 

dibuixem amb civisme el nostre paisatge urbà

Si voleu que us passin a recollir 
els mobles podeu trucar a aquest 
número de telèfon.



LLavaneres, viLa cívica #Fomentem el civisme

Podem espolsar tapissos, catifes, esto-
res  i llençols en balcons que donin a la 
via pública en horari nocturn.

Hem de respectar el descans nocturn 
dels nostres veïns. 

No podem fer obres dins dels immobles 
entre les 21h i les 8h, així com tampoc 
instal·lar o reparar electrodomèstics.

tots som veïns, respectem-nos

No es permet causar fums que 
molestin els veïns.



LLavaneres, viLa cívica #construïm comunitat

la salut i el medi ambient depenen de tu

No es permet rentar cap tipus de ve-
hicle a la via pública, així com tampoc 
deixar-hi restes d’olis o altres líquids.

Donem un ús higiènic a les fonts públi-
ques. No ens hi podem rentar, ni fer-hi 
beure els animals. 

Tinguem cura dels nostres vehicles per 
tal de complir la normativa d’emissions 
gasoses i soroll. 

No es permet abocar al clavegueram 
cap mena de substància tòxica o residu, 
com ara pintura, oli, vernís o dissolvent. 



Per a més informació,consulteu www.ajllavaneres.cat

#Fomentem el civisme
#construïm comunitat




