
Del 21 de novembre
a l'1 de desembre
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SANT ANDREU, 
EL NOSTRE PATRO
Com cada any, quan s’acosta el fred, arriba també la nostra festa major d’hivern per ho-
menatjar el patró del poble. Són dies d’il·lusió, de trobada, de germanor, de sortir de casa, 
abric en mà, per participar dels actes festius. Aquest programa de festes que teniu a les 
mans no seria possible sense el suport i la implicació de les entitats del poble. Des d’aquí, 
el nostre agraïment i reconeixement perquè, dia rere dia, donen exemple a la nostra 
societat de valors com l’altruisme i la generositat. 

La festa major de Sant Andreu 2008 ens proposa una quarantena de propostes per a totes 
les edats, del 21 de novembre a l’1 de desembre. Els infants, els joves, els esportistes, la 
gent gran... tothom hi trobarà alguna proposta engrescadora. No hi faltaran ni els actes 
més tradicionals ni tampoc les novetats, com ara el magnífic concert que el dia 27 oferirà 
Camerart-Orquestra del Maresme al temple parroquial de Sant Andreu. No us deixeu 
perdre tampoc la desfilada de moda que aquest 2008 compleix deu anys!  

Aquest any, a més, compartirem protagonisme amb l’alcalde i els regidors joves. Com ja 
sabeu el consistori ha impulsat la segona edició de l’Ajuntament Jove Electrònic 2008; 
una oportunitat d’or perquè els polítics i tota la societat, ens acostem al nostre jovent i els 
escoltem. A ells, també, gràcies per l’interès.

Serà un plaer trobar-nos amb tots vosaltres en qualsevol de les moltes activitats que hi ha 
programades. I, sobretot, preneu nota del canvi d’ubicació de l’envelat de festa major, que 
aquest any podrem trobar a l’antic camp de futbol.

A tots els Andreus i les Andrees, felicitats! 
Bona festa major per a tothom!

Bernat 
Graupera 
i Fàbregas

Alcalde

Josep 
Molins 
i Puig

Regidor de Cultura, 
Esports i Festes
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PROGRAMA D'ACTES
Divendres, 21 de novembre

Dissabte, 22 de novembre
13.00h  Constitució de l’Ajuntament Jove; a la sala de Plens de l’Ajuntament
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09.00h  Bàsquet premini femení: CB Llavaneres – Arenys Bàsquet Pòsit; 
 al pavelló municipal 
 Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres

10.00h  Bàsquet mini mixte: CE Serena Mar – Immaculada; al CEIP Serena Vall
 Organitzat per: Club Esportiu Serena Mar 

10.15h  Bàsquet mini femení: Bàsquet 3 Viles – Valldemia; al pavelló municipal
 Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres

10.30h  Handbol: trobada escolar de les categories benjamí i aleví; 
 al CEIP Serena Vall
 Organitzat per: Club Esportiu Serena Mar

10.30h  Torneig de partides ràpides d’escacs; a l’envelat
 Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

11.30h  Futbol sala benjamí mixte: CE Serena Mar – Arenys de Munt; 
 al CEIP Serena Vall
 Organitzat per: Club Esportiu Serena Mar

17.00h 10a Promoció de productes típics de Llavaneres i exposició 
 de bolets; al passeig de la Mare de Déu de Montserrat i plaça de la Vila

18.00h  Cine Fòrum: “Omar Martínez” (2005), de Pau Martínez; 
 a la Biblioteca municipal
 Organitzat per: L’Intercanviador de Llavaneres 

19.30h  Inauguració de l’exposició fotogràfica “Cares i mirades” amb con- 
 cert de concs i mantres tibetans “Música per apropar el silenci”; a la sala 
 d’exposicions de Ca l’Alfaro. L’exposició es podrà visitar fins al 30 de novembre 
 Organitzat per: Fundació Rokpa

22.00h  XI Mostra de Teatre Dani Tàpias: “Perduts en el temps”, 
 de Juli Manuel Pou Vilabella, a càrrec de la Companyia Inestable; 
 a la sala polivalent d’El Casal de Llavaneres. Entrada gratuïta
 Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres



Dijous, 27 de novembre

Dimarts, 25 de novembre

08.00h  Marxa popular 
 Sortida: a les 8h marxaires i a les 9h corredors; des del pati d’El Casal de Llavaneres
 Organitzat per: Secció d’Atletisme d’El Casal de Llavaneres

10.00h  Arts marcials: exhibició de taekwondo i hapkido; al pavelló municipal
 Organitzat per: Taekwondo Venzalá 
10.00h a 14.00h 10a Promoció de productes típics de Llavaneres; al passeig  
 de la Mare de Déu de Montserrat. Degustació de pomes farcides, bolets, coca de  
 Llavaneres, vi i cava. En cas de pluja, l’acte es traslladaria a l’envelat

11.00h  IV Festa de l’Skate; al poliesportiu de Sant Pere
 Organitzat per: Club Skate Locals Maresme

12.00h  Futbol, 2a regional, grup 4: Llavaneres CE A – Argentona CF A; 
 al camp de futbol

18.30h  Lectura del manifest i encesa d’espelmes dins el marc de les “Jornades  
 per a la no violència”; a la plaça de la Vila
 Hi col·labora: Diputació de Barcelona 

19.15h  Audició d’alumnes; a l’auditori de Can Caralt
 Organitzat per: Escola Municipal de Música

22.00h  Concert celebració del 200 aniversari de 
 l’estrena de la cinquena simfonia (Op. 67) i la sisena   
 simfonia (Op. 68) Pastoral, de Beethoven, a càrrec de  
 CAMERART-Orquestra del Maresme;  al temple 
 parroquial. Preu: 10 €

Divendres, 28 de novembre
17.00h  Xocolatada i ball amb música en directe dels anys 60, 70, 80 i 90 a càrrec  
 d’Andy; al Casal de la Gent Gran
 Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18.30h  Inauguració de l’exposició de bonsais; a la sala de Plens de l’Ajuntament
 Hi col·labora: Amics del bonsai de Caldes

19.30h  Inauguració de la nova oficina del Punt Jove; a la Biblioteca municipal

Diumenge, 23 de novembre
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Dissabte, 29 de novembre
09.30h  Futbol 7 prebenjamí: Escola de Llavaneres CF D – La Salle Premià C; 
 al camp de futbol 
 Organitzat per: Escola de Llavaneres CF

12.00h  L’hora del conte: “Les aventures d’un botó”, amb la rondallaire Lídia  
 Massó; a la Biblioteca municipal
 Organitzat per: Biblioteca municipal

16.00h  Torneig de tennis taula; a l’IES Llavaneres
 Organitzat per: Tennis de taula Llavaneres

18.00h  Inauguració de l’exposició “Puntaires de Llavaneres”; a la sala 
 d’exposicions de Can Caralt. L’exposició es podrà visitar fins al 7 de gener
 Organitzat per: Museu-Arxiu de Llavaneres

21.30h  Correfoc amb Els Banyuts de Llavaneres 
 Itinerari: pg. Jaume Brutau – pg. de la Mare de Déu de Montserrat - plaça de la Vila -  
 pg. de la Mare de Déu de Montserrat - av. Catalunya -El Casal de Llavaneres
 Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres

22.30h  Ball amb l’ORQUESTRA MONTECARLO; a l’envelat 

Diumenge, 30 de novembre
07.00h  XVIII Campionat Social de Caça; a la Font de la Llorita 
 Organitzat per: Societat de Caçadors de Llavaneres

08.00h  Matinades; pels carrers de Llavaneres
 Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres

09.00h  XVII Tres hores de resistència de Ciclomotors; als terrenys de sota el  
 pont de l’autopista 
 Organitzat per: Adventures Llavaneres 

10.00h  Gran simultània d’escacs per a tothom, a partir de 9 anys, amb la 
 participació del mestre Viktor Moskalenko; al Casal de la Gent Gran  
 Organitzat per: Casal de la Gent Gran

20.30h  Correguspira infantil amb Els Banyuts de Llavaneres
 Itinerari: pg. Jaume Brutau – pg. de la Mare de Déu de Montserrat – plaça de la  
 Vila – carrer de Munt – pg. Joaquim Matas – El Casal de Llavaneres
 Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres
22.30h  Nit jove amb: ROSA LUXEMBURG + SVA-TERS, i fi de festa amb el 
 PD FOTLIFOC; a l’envelat 
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11.15h  Cercavila amb els gegants de Breda, Caldes d’Estrac, Moià, Premià de Dalt,  
 Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Teià, Tuir (Rosselló), 
 Vilanova del Vallès i Sant Andreu de Llavaneres
 Itinerari: El Casal de Llavaneres – av. Catalunya – c/ Clòsens – c/ Cardenal Vives - c/  
 Pintors Masriera – pg. Joaquim Matas – c/ del Doctor – c/ Clòsens –  pg. Mare de Déu  
 de Montserrat – pg. Jaume Brutau – pg. d’en Llull - Grup Betlem – plaça de la Vila –  
 temple parroquial 
 Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres

11.30h  Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida per Mn. Joan Manuel  
 Prieto, arxiprest de Mataró i rector de la parròquia de Llavaneres, amb acompa- 
 nyament musical de l’organista Carme Albors i la violista Montse Vallvé;   
 al temple parroquial 

12.45h  Acabat l’Ofici de festa major: cercavila d’acompanyament als Andreus i  
 Andrees amb els gegants; des del temple parroquial a l’envelat

13.15h  Acte de felicitació dels Andreus i Andrees, amb lliurament d’obsequis i  
 piscolabis; a l’envelat   
19.00h  X Desfilada de moda “Tope Models”; al pavelló municipal  
 Organitzat per: La Dona x la Dona

22.30h  Nit jove amb: YAWN + FREDDIE KROONER, i fi de festa amb DJ; a l’envelat

Dilluns, 1 de desembre
09.00h  XV Torneig de Golf Sant Andreu, modalitat stableford; al Club 
 de Golf  Llavaneras 
 Hi col·labora: Club de Golf Llavaneras

10.00h a 14.00h Ludoteca infantil; al parc de Ca l’Alfaro

17.00h  Espectacle infantil: “El flautista d’Hamelin”, amb la companyia 
 Catacrac; a l’envelat   
 Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil

18.00h  Xocolatada popular; a l’envelat 
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Plaça de 
la Vila

Avinguda Catalunya

Carrer de Munt

C/Cardenal Vives

C/P. Masriera

Carrer del Doctor

El Casal Casal de la 
Gent Gran

Ca l’Alfaro

Can Caralt

Envelat
Pavelló

municipal

Biblioteca

AjuntamentTemple
parroquial

Grup
Betlem

NOTES

Cine Fòrum: “Omar Martínez”
En una gran ciutat, on es barregen gran quantitat de races i cultures diferents, viu Karim, 
marroquí, de procedència il·legal, que utilitza el nom d’Omar Martínez, i que es guanya la 
vida venent cd’s falsos i boxejant sense llicència. El seu somni és tornar al Marroc amb els 
diners suficients per poder muntar una botiga amb el seu germà i quedar-s’hi a viure.
Aquesta producció televisiva intenta fer entrar en raó a aquells xenòfobs que ignoren que 
darrera de la figura de l’immigrant hi ha un ésser humà.
Les entrades del concert de CAMERART-Orquestra del Maresme es podran comprar el 
mateix dia des d’una hora abans del concert, al temple parroquial. Preu: 10 €
El Correguspira, al seu pas pel carrer de Munt, serà amb foc fred; és a dir, no hi ha perill de 
cremades.
Enguany, l’envelat estarà situat a l’antic camp de futbol

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres agraeix a totes les entitats, associacions i 
particulars la col·laboració i participació en els actes de la Festa Major de Sant Andreu.

LA REGIDORIA DE CULTURA I FESTES ES RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 

ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN. 
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Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES


