del 14 al 17 de juliol

LA REGIDORIA DE CULTURA I FESTES ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR AQUEST
PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

Salutació

Any rere any, cal proposar-se redibuixar, ni que sigui mínimament, les
nostres festes i celebracions: mirar d’afegir alguna proposta engrescadora,
fer petits retocs per tal que tots i cadascun dels actes siguin el màxim de
reeixits possible.
Ara que ja anem deixant enrere aquells anys apàtics de la recessió, ens cal fer
l’esforç d’adaptar-nos als nous temps, als hàbits de les noves generacions,
maridar tradició i renovació.
Probablement, el principal repte dels darrers anys ha estat la recerca d’un
model participatiu més plural, que comptés amb la implicació del teixit
associatiu, de les nostres entitats, i que, afortunadament, creiem que ha
acabat tenint un efecte il·lusionant, mobilitzador, i el que és més importat,
cohesionador. En aquest sentit, la creació de la Comissió de Festes, l’octubre
del 2014, i el model de servei de barra a càrrec de les diferents Barraques
d’entitats, en serien alguns exemples.
És justament amb aquest esperit, que enguany ens disposem a estrenar
la “Sonada d’inici de Festa Major”, una peça de caràcter tradicional
composta especialment per a l’ocasió pel musicòleg mataroní Pol Ducable,
i interpretada per diferents agrupacions del poble: Grallers d’El Casal,
Batubanyuts, alumnes de l’Escola de Música, a més de diversos músics
locals. Tots fent pinya generosament! Com a afegitó... Cal anunciar que
serà l’únic dia de l’any que veurem ballar els Gegants Vells de Llavaneres,
acompanyats d’en “Toslederrot”, la bèstia de foc dels diables.
Esperem doncs, que aquest sigui un tret de sortida prou digne i prou
engrescador per a la nostra ja tradicional Festa Major de la Minerva.
Visquem-la i gaudim-la tots junts!

Joan Mora i Buch
Alcalde

Xavier Noms
Regidor de Cultura i Festes

Divendres 7 de juliol
19:00h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Dissabte 8 de juliol
10:30h

Caiac i pàdel surf en família
Lloc: platja d’El Balís
Hi col·labora: CN El Balís

15:30h Campionat popular de Festa Major de Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

20:00h Poesia i +

“Llengua mare”: Neus Borrell i Nuvola Vandini presenten una peça a duo on una,
des del cant, s’agafa a la dansa, i l’altre, des de la dansa, fa estirar la veu.
“Sacrilegis”: recital de poetes clàssics catalans a càrrec de Víctor Obiols
“Bocanegra” (premi Carles Riba 2016), amb l’acompanyament musical d’Eduard
Iniesta (guitarra) i Ianis Obiols (piano)
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

22:00 h Teatre: “No et vesteixis per sopar”, de Marc Camoletti; a càrrec de la

Companyia Inestable, amb direcció de Jordi Ortiz i Gerard Viladomat
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

Diumenge 9 de juliol
10:00h XXV Trobada de la puntaire amb la participació de diferents escoles, grups i

tallers vinguts d’arreu de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

d’11h a 14h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada de natació solidària amb les

persones afectades per aquesta malaltia
Lloc: Piscina municipal

21:00h Teatre: “No et vesteixis per sopar”, de Marc Camoletti; a càrrec de la Compan-

yia Inestable, amb direcció de Jordi Ortiz i Gerard Viladomat
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

Divendres 14 de juliol
20:30h Pregó de Festa Major a càrrec d’Oriol Cruz, imitador del Crackòvia de TV3 i del

Versió RAC1

Lloc: plaça de la Vila

20:45h “Sonada d’inici de Festa Major” i ballada dels Gegants vells

Estrena de la partitura musical escrita per a l’ocasió pel musicòleg mataroní Pol
Ducable. Interpretada pels grallers i els Batubanyuts d’El Casal de Llavaneres,
alumnes de l’Escola Municipal de Música i altres músics locals

Lloc: plaça de la Vila
Tot seguit, rua d’acompanyament fins al parc de Ca l’Alfaro
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres i Escola Municipal de Música Llavaneres

22:00h Barraques Joves amb les actuacions de Miquel del Roig, La Banda Biruji i

Roba Estesa

Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents

Dissabte 15 de juliol
09:30h

XIX Campionat de Pitch and Putt de Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10:30h Torneig de ràpides d’escacs

Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12:00h Xeringada infantil i festa de l’escuma amb la companyia Els Farsants

Lloc: pati de l’espai Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres · Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17:00h XIX Campionat de Pitch and Putt de Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17:30h Ball i xocolatada per a la gent gran amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18:00h

Cercavila amb els gegants i les colles de Calonge, Cardedeu, Cervelló, Gràcia
(Sabadell), Mora d’Ebre, Prats de Lluçanès, Premià, Sant Feliu de Guíxols,
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres.
Recorregut: El Casal de Llavaneres, carrer dels Pintors Masriera, carrer del Cadenal Vives i Tutó, carrer de Clòsens, carrer del Doctor, passeig de Joaquim Matas,
carrer de Munt i plaça de la Vila
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres

19:30 h Despertar infernal

Celebració dels 15 anys d’Els Banyuts de Llavaneres amb llançament de coets i
lectura de versots
Lloc: plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
Tot seguit, Cercavila infernal des de la plaça de la Vila fins al pati d’El Casal de
Llavaneres

22:00 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de Cerdanyola (Mataró), els Diables

de Castellar del Vallès, les Bruixes del Nord (Sabadell), els Mansuets de Foc
(Vilassar de Mar), el Ball de Diables 7 Pecats Capitals (La Pobla de Mafumet) i
Els Banyuts de Llavaneres

Recorregut: El Casal de Llavaneres, avinguda de Catalunya, passeig de la Mare
de Déu de Montserrat i plaça de la Vila, amb un gran espectacle final
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres

23:30h

Nit de festa amb Hotel Cochambre
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge 16 de juliol
09:30h XIX Campionat de Pitch and Putt de Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09:30h

Pedalada popular: sortida des del passeig de la Mare de Déu de Montserrat

10:00h

Simultània d’escacs per a tothom a partir de 10 anys

11:30h

Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida per Mn. Sergi Gordo Rodríguez,
canceller i secretari general de l’Arquebisbat de Barcelona, i l’acompanyament
musical del Cor Madrigalista de Mataró, amb direcció de Salomé Esquerra. En
acabar, acte d’adoració i benedicció amb el Santíssim Sagrament

Lloc: carrers de Llavaneres
Organitzat per: Secció Esportiva d’El Casal de Llavaneres

Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

Lloc: Església parroquial

de 10h a 12h Minitennis

Lloc: plaça de la Vila
Organitzat per: Tennis Mora

12:30h

Actuació castellera amb la Colla Jove Xiquets de Vilafranca
Lloc: plaça de la Vila

19:00h Concert de gala amb l’Orquestra Selvatana
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

22:30h Ball de gala amb l’Orquestra Selvatana
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Dilluns 17 de juliol
d’11h a 14.30h i de 16h a 19.30h

Inflables flotants i diversió en remull
Lloc: Piscina municipal

19:00h Animació infantil amb la companyia Puça Espectacles
Lloc: parc de Sant Pere

20:30h

Cantada d’havaneres amb Son de l’Havana i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de Futbol Llavaneres

22:45h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

Dimarts 18 de juliol
21:30h Concert amb la formació “El triomf d’Ariadna”

Esther Ciudad (orgue), Elisabet Bataller (violí), Oleguer Aymamí (violoncel) i Hugo
Bolívar (contratenor) interpretaran temes d’Ignacio Albertini, J.S. Bach, A. Vivaldi i
G.F. Haendel
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume Isern de Mataró
Entrada lliure

Dissabte 29 de juliol
21:00h Festival benèfic contra el càncer

Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

Cicle de concerts: Can Caralt, obert per vacances
Divendres 4 d’agost: Cèlia Pallí

Nascuda a Torroella de Montgrí i formada com a cantant a Toronto, on es va
convertir en corista de confiança de l’artista Nelly Furtado, Cèlia Pallí flirteja el pop
orgànic amb petits detalls de R&B i de músiques populars llatinoamericanes

Divendres 11 d’agost: Sommeliers

Rocio Seligrat, Violeta Paulina Sánchez, Patricia Romero, Teresa Nogueron i Laia
Reverté traslladen la seva sensibilitat musical en petits temes que mariden jazz i
clàssica amb pinzellades de l’univers pop

Divendres 18 d’agost: Ginger & The Grumpy Groove

Carrie Lewis (Ginger), la cantant pèl-roja, s’afegeix al més clàssic “Organ trio”. A
l’orgue l’Octavi Bañuls, a la guitarra el Lluís Murillas i a la bateria l’Olivier Rocque
(The Grumpy Groove “el Ritme Rondinaire”). Aquesta proposta ens farà retornar
al millor jazz de les dècades dels 60 i 70. Música americana on el blues, el jazz i el
soul formen una rítmica digestiva i, fins i tot, ballable.

Divendres 25 d’agost: Trio Barril

Tito Busquets, Ernest Martínez i Joan Aymerch presenten una proposta innovadora
que invita al descobriment de l’steel drum: un instrument de percussió melòdica
fet a partir d’un barril de petroli que sonoritza els seus temes de color tropical i aire
jazzístic
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22.00 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Amb servei de bar
Cada divendres d’agost, a les 20.00 h, hi haurà una visita comentada al Museu i a la
Pinacoteca

NOTES
Fira d’atraccions

Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: de 17 h a 24 h
Dimarts 18 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb motiu del Dia del Nen
Lloc: passeig de Jaume Brutau

Fira d’artesania

Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

Tots els actes són gratuïts, excepte:
F Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
F XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
Poesia i + es projecta a Llavaneres la tarda de dissabte i ho fa amb un doble proposta:
“Llengua mare”. Neus Borrell i Nuvola Vandini presenten una peça a duo on una, des
del cant, s’agafa a la dansa, i l’altre, des de la dansa, fa estirar la veu. La llengua mare
que parlen és la que en resulta del mastegar, articular i repetir tot allò que han sentit
com a lloc comú. Allò que les fa ser en un mateix cos i en una mateixa veu. És des
d’aquest centre, boca a dues, des d’on transformen el material sonor inicial –de Jordi
Salvadó– i el parlar d’un cos, que les posa en conflicte. Una cançó en llengua mare
que s’allarga i calla i en fa d’altres.
“Sacrilegis”. És un llibre-disc que inclou poesia cantada de fins a disset poetes clàssics catalans: Ramon Llull, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Carner, Salvador
Espriu, Joan Vinyoli, Josep Palau i Fabre... El sacríleg principal, i responsable de l’antologia, és el poeta Víctor Obiols, que quan fa música adopta l’alter ego de Víctor
Bocanegra. Seguint les pautes estilístiques que el caracteritzen, empra el llenguatge
de la cançó popular contemporània, enllaçant d’alguna manera amb la lírica catalana
del segle XX, amb arranjaments d’Eduard Iniesta i la col·laboració del pianista Iannis
Obiols. No hi ha lloc millor per cometre un sacrilegi com aquest que el que també és
casa seva, Llavaneres.
“No et vesteixis per sopar” és un vodevil hilarant del suís Marc Camoletti (Ginebra,
1923 – Deauville, 2003), autor consagrat de comèdies, els textos del qual s’han representat a tot el món. Originalment aquesta comèdia esbojarrada, que l'any 1985 es va
estrenar al Théâtre Michel de París amb ell nom de “Pijama per a sis”, no ha aturat les
seves múltiples versions a Europa i Estats Units.
En aquest cas, les trucades telefòniques substitueixen aquí, d'entrada, el típic obrir i
tancar de portes del gènere. L'avís de l'arribada d'una encarregada de la cuina de la
nit i l'espera de l'amant del marit emboliquen la troca per culpa de la confusió que es
crea amb els seus dos noms de fonts, Suzette, una, i Susanna, l'altra.
Amb direcció de Jordi Ortiz i Gerard Viladomat, “No et vesteixis per sopar” compta
amb un repartiment format per Toni Borràs, Patty Gamero, Minerva López, Mònica
Masisern, Quim Pera i Jordi Roldós.
Campionat popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran a terme
el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres
Pedalada popular: cal portar la bicicleta i els complements de protecció (casc, genolleres, colzeres... )
Per poder assistir a la cantada d’havaneres i al castell de focs hi haurà servei gratuït
de bus des de la parada de l’avinguda de Catalunya al parc de Sant Pere i viceversa:
Anada: de 20.30 h a 22.30 h
Tornada: un cop finalitzats els focs i cada 30 minuts

Per motius de seguretat, el llançament del castell de focs començarà
un cop hagi passat el tren de les 22:48 h.
Reserva de taules i cadires: dijous 13 i divendres 14 de juliol, de 19 h a
21 h, al parc de Ca l’Alfaro.
En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les
Barraques de les entitats.
Per a les activitats de caiac i pàdel surf cal inscripció prèvia
(ajllavaneres.cat). Les places són limitades.
La Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres agraeix a totes les entitats, associacions i particulars la seva
col·laboració i participació en els actes de la Festa Major.

CONSELLS DE SEGURETAT
Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb l’RD
989/2015 de 30 d’octubre:
F Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres protegits, tendals recollits, i
no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc.
F No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, etc.)
F No llanceu aigua fins que no hagi acabat l’actuació
F No encengueu foc ni fumeu a prop del material pirotècnic
F No envaïu l’espai dels grups d’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres
F La roba més idònia per participar-hi és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un
barret de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin ben fort els peus.

BARRAQUES JOVES ‘17
CAN CARALT ‘17

LLOC: Jardins de Can Caralt
ORGANITZA: Comissió de Festes · COL·LABORA: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
A les 20 h , abans de cada concert, hi haurà una visita guiada al Museu i a la Pinacoteca

