
Cultura i Festes 

Benvolgudes puntaires, 

Us comuniquem que celebrarem la nostra XXVI TROBADA DE LA PUNTAIRE el 
diumenge 8 de juliol de 2018 al parc de Ca l’Alfaro, de 10h a 14h.  

Us informem que Llavaneres disposa de dues línies de bus que uneixen el centre 
amb l’estació: C22 i C20.  La línia C22 correspon al bus petit i cobreix el recorregut 
Llavaneres centre – estació (i viceversa). La línia C20 correspon al bus gran i 
cobreix la línia Mataró – Llavaneres – St. Vicenç de Montalt (i viceversa)  . 

Per poder participar en la XXVI Trobada de la Puntaire, cal que ens retorneu 
degudament complimentada la BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ, fins el divendres 22 
de juny (les places són limitades a 350 puntaires). Ens podeu fer arribar la vostra 
resposta per correu ordinari, per mail (cultura@ajllavaneres.cat), per telèfon (matí: 
93 702 36 00 / 93 702 36 44, tarda: 93 792 70 24 –Antònia Graupera) o bé omplir la 
butlleta que trobareu al web municipal: www.ajllavaneres.cat  

D’altra banda, agrairíem que ens féssiu saber quantes de les vostres puntaires 
vindrien amb el bus de Llavaneres per fer-vos arribar un bitllet d’anada i tornada 
(estació-centre i centre-estació). 

Esperant la vostra resposta, us saludem ben cordialment 

REGIDORIA DE CULTURA 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
Plaça de la Vila, 1 
Tel. 93 702 36 00 
08392 Sant Andreu de Llavaneres 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ (fins al divendres 22 de juny de 2018) 

ASSOCIACIÓ / ESCOLA / TALLER DE PUNTES ......................................................................... 

ADREÇA ......................................................................................................................................... 

POBLACIÓ .........................................................................   CODI POSTAL ................................ 

PERSONA DE CONTACTE ........................................................................................................... 

NOMBRE DE PUNTAIRES .......................... TELÈFON DE CONTACTE...................................... 

CORREU ELECTRÒNIC ................................................................................................................ 

VINDREU AMB TREN?  NO SÍ QUANTES? .............. 

EXPOSICIÓ / VENDA DE MATERIAL*: 

NO   SÍ Espai necessari: .............. metres 

* Per poder muntar la parada, els expositors i/o venedors hauran de portar tot el material
necessari: taules, cadires, etc.
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