
La prevenció és la millor seguretat 
Eviteu portar a sobre objectes de valor. Tingueu cura de les vostres 
pertinences en espais oberts, terrasses i transport públic, i eviteu 
aglomeracions. 

Porteu només la documentació imprescindible i el mínim de diners en 
efectiu.

En sortir de l’allotjament, tanqueu bé portes, finestres, llums i abaixeu 
la calefacció o l’aire condicionat.

La vostra salut i la de la comunitat són una prioritat
El vostre allotjament ha estat desinfectat degudament.

Seguiu les mesures sanitàries d’higiene i protecció contra la Covid-19: 
mascareta, distància de seguretat, higiene de mans i ventilació.

Informació actualitzada: canalsalut.gencat.cat

Telèfons i adreces d’interès
112, servei d’emergències: disponible els 365 dies de l’any, les 24 
hores del dia.

061, servei d’atenció telefònica de Salut: disponible els 365 dies de 
l’any, les 24 hores del dia.

Mossos d’Esquadra de Mataró: 937 418 100

Hospital de Mataró: ctra. de Cirera, 230, 08304 Mataró. Servei 
d’emergències obert les 24 hores del dia.

Centre de Salut d’Arenys de Mar, CAP: av. d’Auterive, s/n, 08350 
Arenys de Mar, 937 958 074. Servei d’emergències.

Policia Local: c/ de la Indústria, 4, 937 926 969 / 607 922 222

Centre de Salut de Llavaneres, CAP: pg. de Jaume Brutau, s/n, 937 
928 707

LLAVANERES VILA SEGURA

Llavaneres turisme
ajllavaneres.cat/turisme
turisme@ajllavaneres.cat

Tel. 937 023 600

Oferta comercial
les3viles.cat

Turisme al Maresme
turismemaresme.cat

INFORMACIÓ TURÍSTICA

LLAVANERES,
COMPARTIM 
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Benvinguts a casa vostra!

Llavaneres és una vila d’acollida: estem encantats que ens visiteu i 
gaudiu de tot el que us podem oferir. 

Mar, muntanya i el clima privilegiat de la comarca del Maresme. 

Instal·lacions esportives de referència per practicar els vostres 
esports preferits.

Un patrimoni modernista per descobrir i un museu, situat a Can 
Caralt, amb una pinacoteca i una sala d’exposicions amb obres 
d’artistes molt reconeguts.

Una àmplia varietat de restaurants de primer nivell on podreu 
degustar els nostres productes amb marca de garantia de qualitat: 
el pèsol de Llavaneres, si n’és l’època; la coca de Llavaneres, durant 
tot l’any, i també la poma farcida, pels volts de Sant Andreu.

Una oferta comercial de proximitat: persones al servei de persones, 
sempre amb el millor producte.

A Llavaneres som mar i muntanya, i també som esport i gastronomia, 
modernisme i comerç.

Gràcies per triar-nos: és un plaer compartir amb vosaltres el 
privilegi de ser a Llavaneres.

6| Gaudiu del comerç, dels productors
locals i de la gastronomia. No marxeu 
sense tastar la coca de Llavaneres, la 
poma farcida i els pèsols.

1| Respecteu el descans del veïnat: 
demà tots afrontarem un nou dia. 
Sobretot, no feu soroll entre les deu 
de la nit i les vuit del matí.

8| Fixeu-vos en la informació disponible
al vostre habitatge: hi trobareu indicacions 
sobre què fer en cas d’inundació o 
d’incendi.

3| Genereu el mínim possible de
residus i recicleu com correspon.

7| En les vostres excursions, recordeu
portar roba apropiada, calçat còmode, 
aigua i una bossa per a les deixalles.

2| Gaudiu dels carrers, les places, els
espais verds, la muntanya i la platja, però 
sense deixar-hi rastre. Respecteu el 
mobiliari urbà i les zones verdes.

9| Descobriu el calendari festiu de
Llavaneres, les activitats per a tota la 
família, els mercats i les fires.

4| Només utilitzeu l’energia i l’aigua que
us calgui. Som un país on l’aigua és un 
bé escàs.

10| No dubteu a fer consultes al vostre
amfitrió: us ajudarà amb molt de gust.

5| Desplaceu-vos a peu, en bicicleta,
en autobús o en tren: és més econòmic, 
sostenible i saludable.
ajllavaneres.cat/transports

https://ajllavaneres.cat/transports

