
Compra de proximitat,
consum de qualitat

On puc trobar 
el Producte de
Llavaneres?

Més informació:

Llistat de productes i tota la informació al 

www.ajllavaneres.cat

Regidoria de Promoció Econòmica,
Empresa, Comerç, Turisme i Consum

promocio@ajllavaneres.cat

BUSCA AQUEST DISTINTIU PER GAUDIR 
DEL PRODUCTE DE LLAVANERES:



Neix amb la intenció de fomentar el consum dels 

productes de proximitat o quilòmetre zero establint 

una nova línia de col·laboració entre les empreses 

productores o de serveis, els comerços locals i 

l’ajuntament amb la vocació final d’afavorir un 

consum responsable i de qualitat que dinamitzi 

el comerç local i generi ocupació.

PRODUCTE DE LLAVANERES 
ÉS LA MARCA QUE IDENTIFICA 
TOTS ELS PRODUCTES I SERVEIS 
PRODUÏTS I ELABORATS A SANT 
ANDREU DE LLAVANERES.

Proximitat

Singularitat

Qualitat

Són productes o serveis que es produeixen o 

elaboren a Sant Andreu de Llavaneres i disposen del 

segell oficial de venda directa o circuit curt.

És Producte de Llavaneres aquell que té 

característiques úniques que el distingeixen de la 

resta. Les particularitats dels productes singulars 

són el resultat de factors diversos com la tradició, la 

innovació i la qualitat. 

Els productes i serveis de Sant Andreu de Llavaneres 

són coneguts per la seva alta qualitat. 

Hi destaquen dos segells: la marca del Pèsol garrofal 

i la de la Coca de Llavaneres.

Característiques del Producte 
de Llavaneres?

Productes d’agricultura, d’artesania alimentària i 

d’altres tipus produïts principalment a Sant Andreu 

de Llavaneres. 

Inclou totes les activitats:

Quins són els Productes 
de Llavaneres?

També representa tota mena de productes i accions 

que puguin donar a conèixer Llavaneres per la qualitat 

de la seva activitat econòmica, en fomentin el valor i 

el consum i generin la creació d’empreses noves.

En el sector comercial, la marca vol afavorir la 

qualitat i l’especialització amb la generació de 

productes singulars i aconseguir que el visitant tingui 

a Llavaneres una experiència única de compra i servei 

que afavoreixi la repetició, fidelització i atracció de 

turisme, sobretot de proximitat. 

DEL SECTOR SECUNDARI COM 
ARTESANIA O INDÚSTRIA

DEL SECTOR PRIMARI, EN 
ACTIVITATS DE PRODUCCIÓ 
AGRÍCOLA COM ARA PLANTA, 
FLOR ORNAMENTAL O HORTA

DEL TERCIARI AMB SERVEIS 
RELACIONATS AMB 
L’ENTRETENIMENT, EL TURISME 
I LA RESTAURACIÓ

Vine, 
compra 
i consumeix 
Producte 
de Llavaneres!


