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VIURE A LLAURÍ 
Llaurí és un municipi de la Ribera Baixa, situat al peu de la serra coronada pel Cavall Bernat, 
un entorn natural de gran valor paisatgístic, declarat paratge natural municipal. La situació 
de Llaurí és privilegiada, fruit de la seua disposició com a mirador de les marjals del 
Xúquer, els pobles riberencs, la muntanya de Cullera i la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
BENESTAR 

SOCIAL 
A l´ajuntament de Llaurí 
treballa un equip social de 
base per a atendre les 
necessitats de tots els veïns i 
veïnes. 

Treballadors socials, auxiliars 
d´ajuda a domicili, psicòlegs, 
educadors i orientadors 
laborals estan a la disposició 
dels llauriners i llaurineres per 
a ajudar-los a resoldre les 
seues demandes. 

Des de l´àrea de serveis 
socials es programen tallers 
formatius i xerrades 
informatives per a tot tipus de 
públic. 

 
 
 
 

 
EDUCACIÓ 

L´escola infantil municipal 
CAVALL BERNAT imparteix 
l´educació de 0 a 3 anys, sent 
gratuïta de 2 a 3 anys i 
subvencionada de 0 a 2 anys. 

El CEIP Sant Blai, és un 
col.legi  públic d´infantil i 
primaria que garanteix 
l´escolarització al propi 
municipi. Per a cicles 
superiors obligatoris, els 
escolars acudeixen al IES 
SUCRO d´Albalat de la 
Ribera. 

Els altres instituts es troben a 
les localitats properes de 
Sueca, Alzira o Cullera. 

 

SANITAT 
A Llaurí hi ha centre mèdic  
que compta com a 
professionals al metge de 
família, ATS, matrona i 
pedriatra i es troba a 9 km 
de l´Hospital de la Ribera. 

Com a activitats saludables, 
es porten a terme el 
programa Llaurí Camina, 
taitxí, ioga, dansa, defensa 
personal, gimnàstica de 
manteniment i aquagym.  

Llaurí és un poble on 
l´ajuntament ha instal.lat 
desfibriladors als edificis 
municipals i ha impartit 
cursos per a la seua 
utilització. 
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AJUDES EN EDUCACIÓ 

 
L´ajuntament de Llaurí també s´encarrega del 
manteniment dels centres educatius: neteja, 
reparacions, millores i despeses vàries. 

CENTRE D´ATENCIÓ PRIMERENCA. 

L´ajuntament de Llaurí presta el servei d´atenció primerenca, gratuït per a usuaris de fins 6 anys. 
L´objectiu és oferir serveis de suport, diagnòstic, tractament i seguiment als xiquets i xiquetes 
amb trastorns de desenvolupament o en risc de patir-los. Es tracta de potenciar la seua capacitat 
de desenvolupament i benestar i possibilitar de forma més completa la seua integració familiar, 
escolar i social, així com la seua autonomia personal.  

Els tracten els professionals de psicologia, teràpia ocupacional, fisioterapia i logopedia. 

IGUALTAT 

Llaurí pertany al grup TREBALLANT PER LA IGUALTAT, que lluita contra la violència de gènere 
i promou activitats de conscienciació de la igualtat i accions comuns per als pobles del partit 
judicial de Sueca. Des de la regidoria d´igualtat es programen activitats variades 
conmemoratives del 25 de novembre i 8 de març, per a tots els públics i es recolzen sobretot, 
activitats de foment de la igualtat als centres educatius. 

    

A l´escola infantil municipal Cavall Bernat, 
l´ajuntament subvenciona l´escolarització. 

Al CEIP Sant Blai també està subvencionat 
per l´ajuntament i Generalitat, l´adquisició 
de llibres de text i el material al cicle 
d´educació infantil. Els dos centres 
ofereixen servei de menjador escolar. 

Així mateix, l´ajuntament atorga ajudes al 
transport per a l´alumnat que acudeix 
d´altres municipis a ambdós centres. 

Per a la realització d´activitats extraescolars, 
hi ha programades activitats gratuïtes i 
altres activitats en períodes escolars no 
lectius per a facilitar la conciliació. També 
s´ofereix escola matinera i vespertina amb 
la mateixa finalitat. 
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CULTURA, JOVENTUT i GENT GRAN. 
El centre cultural és un edifici que alberga la biblioteca, el saló d´actes i diversos espais per a la 
realització d´activitats. L´àrea de cultura té una programació molt variada, que es realitza al 
mateix centre cultural o als carrers del municipi, commemorant el 9 d´octubre, la nit de reis, 
carnestoltes, el dia del llibre, la nit de les ànimes o l´inici de les festes nadalenques. 

Al centre cultural es celebren espectacles teatrals, concerts de la banda de música, 
presentacions de llibres, recepció dels Reis Mags, graduacions i gran varietat d´activitats per a 
tots els públics: gimnàstica de manteniment, taitxí, aikido, defensa personal, ioga, pintura o 
dansa. 

L´àrea de cultura recolza totes les iniciatives dels diferents col.lectius, per a que Llaurí siga un 
poble participatiu i sempre en moviment, donant suport a les nombroses associacions del poble. 

En matèria de JOVENTUT, a la biblioteca es sitúa el punt d´informació juvenil, es realitzen 
activitats com tallers formatius, activitats conjuntes amb joves dels pobles de la comarca, eixides 
a la neu, a Expojove, jornades de convivencia realitzant activitats a la mar i altres activitats 
culturals i d´oci. 

La GENT GRAN, té el seu punt de reunions a la LLAR DELS JUBILATS, on realitzen activitats 
diverses, de convivència, d´aprenentatge i de diversió, sempre amb el recolzament de 
l´ajuntament. 
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FESTES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

El patró de Llaurí és SANT LLORENÇ, que es celebra el 10 d´agost.  A les celebracions de les 
festes patronals, es suma la festivitat del CRIST DE LA FE, el 6 d´agost. 

SANT PERE és el patró de la pedania del Poble Nou i es celebra el 15 d´agost. La regidoria de 
festes de l´ajuntament de Llaurí programa activitats per a tots els públics durant les festes del 
nucli de Llaurí i de la pedania, seguint la tradició i les demandes dels col.lectius. 

Les festes patronals comencen amb la desfilada de MOROS I CRISTIANS. En l´actualitat hi ha a 
Llaurí, dues comparses mores i una cristiana, que participen activament a les festes. 

El 3 de febrer es celebra SANT BLAI, amb la tradicional fira que és molt antiga i famosa en tota 
la comarca, així com passar-li el mocador al sant per prevenir i sanar el mal de gola i comprar 
rotllets. 

Les festes de SETMANA SANTA les organitzen les confraries de la Mare de deu dels Dolors i 
Crist Redentor i la del Santíssim Crist de la Passió.  

La FALLA LLAURÍ és l´encarregada al mes de març dels actes fallers en honor a Sant Josep. 

El MOVIMENT ASSOCIATIU és molt important en la vida social del poble: es pot participar a 
través de l´ateneu musical, la falla, les associacions de jubilats i pensionistes, de mestresses de 
casa, els amics de la muntanya, les confraries, l´AMPA, associacions de caçadors, de 
colombaires, o les comparses mores i cristianes, associacions que són recolzades per 
l´ajuntament amb subvencions per a la realització de les seues activitats i implicació en el poble. 
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ESPORTS 
El poliesportiu municipal es troba a un entorn 
privilegiat envoltat de les muntanyes. 
 
Les instal.lacions esportives compten amb 
camp de futbol de gespa artificial, frontó, pista 
de tennis, dues pistes de pàdel, squash, pista 
polivalent, skate park, parc de cal.listènia, a més 
de la piscina per a la temporada d´estiu. 
Es realitzen nombroses competicions durant 
l´any de diverses modalitats esportives. Com a 
esdeveniments esportius destacables, cal 
assenyalar: la Volta a peu a Llaurí (últim 
divendres de juliol dins del Circuit Ribera de 
Xúquer), la volta a la muntanya de Llaurí (l´últim 
dissabte de gener) i l´Open de Frontennis, 
Trofeu Dr. Fernando Mª Navarro. 
 

 

 

AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 

La regidoria d´agricultura té a la disposició dels  
interessats un banc de terres per facilitar el 
cultiu de les mateixes. 

Des d´aquesta regidoria es porten a terme les 
campanyes de repartiment del material de la 
mosca i del cotonet, així com el manteniment 
de camins rurals i la séquia de Llaurí. 

Es realitzen campanyes periòdiques de 
desinfecció i desratització de clavequerams i 
edificis públics i de la processionària del pi. 

Un dia a la setmana es pot reciclar a 
l´ECOMÒBIL i l´ECOPARC es sitúa a 1km aprox. 
del municipi. El servei de recollida d´ensers 
domèstics es realitza una vegada al mes. 
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URBANISME I OBRES PÚBLIQUES 

Gràcies al PLA D´INVERSIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, que en els biennis 2020-
2021 i 2022-2023 ha concedit a Llaurí 397.954,45€ i 386.643€, l´Ajuntament de Llaurí ha 
invertit en la realització d´obres i de subministraments, com la construcció d´una pista de skate, 
les obres d´accessibilitat a la via pública, l´adquisició d´un camió-grua, la compra d´una parcel.la 
per a l´ampliació del cementeri, les millores dels parcs públics, l´asfaltat de carrers i camins, 
l´adquisició de l´arbre de nadal i les llums artístiques, la millora de la piscina i altres edificis 
públics, la instal.lació de panells solars a les instal.lacions públiques, etc. 
Com a subvencions destacables, la Diputació ha aportat 90.000 € el canvi de portes i finestres 
al centre escolar per a millorar l´eficiència energética i 5.000 € per al manteniment de l´escoleta. 

També, la Generalitat Valenciana va concedir 42.700 € per a la modificació de l’actual pista de 
pàdel i la construcció d´una nova, així com 104.000€ per reduïr deute. 

La Generalitat, la Diputació i l´ajuntament han invertit en diversos camins d´accés a Mont Verd i 
Sansofí: asfaltat del tram de la caseta dels coets i les millores al camí del Barranc de la Penya.    

Per part de la Generalitat Valenciana està pendent la subvenció de l´obra de millora de la xarxa 
d´aigua potable, així com dins del Pla Edificant, les millores al CEIP Sant Blai i la construcció d´un 
gimnàs.   

   

INVERSIONS D´ALTRES ADMINISTRACIONS 
FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I DE LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT 

EXERCICI GVA DIPUTACIÓ GVA  DIPUTACIÓ       TOTAL  
2019 28.469€ 28.469€ 42.575€  42.575€       142.088€  

2020 27.722€ 27.722€ 41.305€  41.305€       138.054€  
2021 26.936€ 127.525,54€ 40.629€  40.629€       235.719,54€  
2022 32.007€ 179.047,95€ 50.063€  50.063€       311.180,95€  

OCUPACIÓ  

L´ajuntament ha treballat molt per a poder homologar aules per a la realització de tallers 
d´ocupació organitzats per la Mancomunitat de la Ribera Baixa, el que permet la formació i 
facilita, posteriorment la inserció laboral. Als últims 4 anys s´han formalitzat els següents 
CONTRACTES LABORALS donant ocupació als veïns i veïnes de Llaurí: 

-LLAURÍ ET BECA: 14                         -EXPLUS: 1 
-SEPE AGRÍCOLA: 25                         -EMDONA: 2 
-EMCUJU: 1  / EMPUJU: 5                 -EMCORP: 6 
-ECOVID: 3                                           -BORSA OCUPACIÓ MUNICIPAL: 8 
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AJUDES CONTRA EL DESPOBLAMENT.  

Llaurí forma part d´AVANT (Agència Valenciana Anti Despoblament), el que suposa tindre 
beneficis extraordinaris com EL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A LA LLUITA 
CONTRA EL DESPOBLAMENT que rep Llaurí, i té com a objectiu dotar als municipis en risc de 
despoblació de recursos financers suficients per a millorar la prestació dels serveis públics. 

Això permet la realització d´ACCIONS de lluita contra el despoblament com l´aprovació de les 
ajudes d´escolarització, d´adquisició de llibres de text, de transport o el xec nadó, així com 
assumir despeses del pressupost municipal que milloren la vida dels llauriners i llaurineres. 

XEC NADÓ: L´ajuntament de Llaurí subvenciona amb un xec de 1.000€ per naixement o 
adopció, que s´hauran d´invertir, almenys el 50% als comerços locals. 

Les dependències municipals, compten, gràcies a la Generalitat, amb un CAIXER AUTOMÀTIC 
que garanteix el servei d´operacions bancàries al municipi. 

També formem part del programa REVIU, que busca dinamitzar l´activitat econòmica als 
municipis en risc de despoblament, blindar els serveis importants i mantindre els negocis, 
assessorant a les persones emprenedores. 

BENEFICIS FISCALS: a la declaració del IRPF, les persones residents a LLaurí tenen deduccions 
de 300€ fins 540€, i fins a 9.000€ de deducció a les aportacions a nous negocis. 
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GESTIÓ DURANT LA PANDÈMIA 

 
 

 
 

 
 

 

Degut a la pandèmia, es van sumar a la 
gestió diària, uns treballs extraordinaris i 
de necessitat.  Des de l´ajuntament de 
Llaurí i gràcies a la col.laboració del veïnat, 
a les donacions de particulars i el treball 
incansable del personal municipal, s´han 
realitzat accions per tal de lluitar contra la 
pandèmia i ajudar a les persones 
contagiades per la COVID-19. 
 

*AJUDES del PLA RESISTIR concedides 
per la Generalitat, la Diputació i 
l´ajuntament de Llaurí a les EMPRESES I 
AUTÒNOMS LOCALS per la reducció dels 
seus ingressos. L´ajuntament va abonar 1/3 
de la quantitat de les ajudes als autònoms i 
empresaris de Llaurí, aportant 18.000€. 
*INFORMACIÓ DIÀRIA i actualitzada 
sobre la situació de la COVID al municipi. 
*DESINFECCIÓ periòdica de carrers de 
Llaurí, el Poble Nou, Sansofí i Montverd i 
dels edificis municipals. 
*ATENCIÓ A LES PERSONES MAJORS
que es trobàven a soles, amb la visita,
realització de gestions i un seguiment de la 
seua situació. 
*REPARTIMENT de MASCARETES a 
comerços i particulars. 
*ELS SERVEIS SOCIALS funcionaren de 
manera ininterrompuda per als usuaris. 
*COL.LABORACIÓ del personal municipal 
en la campanya de VACUNACIÓ. 
*FINANÇAMENT DE TABLETES per 
l´ajuntament per a facilitar la realització de
les tasques escolars des de casa a l´alumnat 
sense mitjans. 
*Amb el compliment de la normativa es va 
intentar alegrar el dia a dia del veïnat 
durant el confinament i durant les 
restriccions, amb CELEBRACIONS, com 
les felicitacions d´aniversari o repartiment 
de regals dels Reis Mags a domicili o el 
concurs d´il.luminació de façanes i 
comerços i foment del consum local. 
 
Gràcies per la vostra col.laboració, pel vostre 
comportament exemplar i un recordatori 
especial per a les persones que ens falten 
degut a la COVID-19. 


