Volem estar en
contacte amb tu !

Gent

del Barri

Si vols estar al cas de les propostes
de la Regidoria de Participació Ciutadana,
anota en aquest full les teves dades de
contacte i porta'l el 15 de maig als
jardins de Joaquim Passi.
Nom i cognoms

T 'hi esperem !

Telèfon de contacte

Correu electrònic de resposta

Edat

Participaré a la taula territorial del meu barri...
Sant Pere-El Balís
Can Sans
Bell-Aire i l'Ametllareda
Avall, Matas i Can Amat
Canafort i El Puntó
Centre

Gent

del Barri

Què és 'Gent del Barri'?
'Gent del Barri' és un projecte de participació
ciutadana que va néixer el novembre de 2019
amb l'objectiu d'estrènyer el contacte amb la
gent del poble i de connectar amb els
problemes, les diﬁcultats i les oportunitats
amb què es troben en el seu dia a dia.
Són trobades territorials, a càrrec dels
regidors de barri, i se celebren dos cops l’any:
una per la primavera, i l’altra, a la tardor.
És una proposta de la Regidoria de
Participació Ciutadana i té el suport de
la Diputació de Barcelona.

La Festa
2022

DIUMENGE 15 DE MAIG

De 9.30 a 14 hores
Jardins de Joaquim Passi
Fes arribar la teva pregunta al
teu regidor de barri i inscriu-t'hi a
ajllavaneres.cat/festabarris22

Montalt, Catà i Grup Betlem
Què t’agrada i què voldries canviar del teu barri?
+ informació

Programa

Les taules de barri
Jardins de Joaquim Passi

Entrada tancada
ENTRADA

Punt informatiu
Serveis

L'edició de 'Gent del Barri' d'aquesta
primavera tornarà a ser presencial. Per
celebrar-ho, les reunions amb els veïns de
cada barri de Llavaneres es concentraran en
un sol dia, diumenge 15 de maig al matí, i en
un únic espai, els jardins de Joaquim Passi.

9.30 h.
Zona cafè i aperitiu musical
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Sant Pere - El Balís
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Can Sans

3

Bell-Aire
Ametllareda
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Canafort
El Puntó
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Centre
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Avall
Matas
Can Amat
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Montalt
Catà
Grup Betlem
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Avinguda de l'Alcalde Andreu Bertran i Reverter

1

1

C 3
Avinguda de Sant Andreu

Arribada als jardins.
Salutació a càrrec del regidor de
Participació Ciutadana, Gerard Viladomat.

10 h.

Inici de les set assemblees de barri,
a les carpes distribuïdes pel parc.

11.15 h.

Pausa-cafè amb acompanyament musical
a càrrec de la formació 4 Little Birds.

11.45 h.

Inici de les taules sectorials.
Els assistents podran participar a
les diferents taules:
Residus
Urbanisme i habitatge
Civisme i cultura

13 h.

Finalització de les taules sectorials
i intervenció de l'alcalde, Nani Mora.
Tot seguit, música en directe
i aperitiu per a tothom.

En cas de pluja, 'Gent del Barri, la Festa' es traslladarà
al Casal Jove (pg. de la Mare de Déu de Montserrat, 39).

