MANTINGUEM VIVA
LA FLAMA DE LA FESTA!
En aquests dies excepcionals, el calendari ens convoca altre cop a La
Festa. Sant Andreu, des del fons dels segles, ens reclama i ens convida
de nou a la celebració, volgudament abstret dels temps convulsos que
estem vivint. I és bo que sigui així. Ara més que mai, ens cal espai per al
retrobament, per a l’esbarjo i per gaudir d’aquella gresca que ens iguala
a tots, siguin quins siguin els nostres pensaments, siguin quins siguin els
nostres somnis. Divertir-se, participar, compartir! Agafem tots plegats
l’oxigen i les forces necessàries per continuar endavant, mirant de preservar allò comú que ens fa ser poble.
Enguany, esperonats per l’èxit de l’edició anterior, ens ha semblat adient
apostar de nou per aquest pol d’atracció que representa la Carpa de Circ
instal·lada a Ca l’Alfaro, com a punt de trobada i escalf de les diverses activitats de Festa Major: la Nit Jove, el Llavatraka, la Nit Revival, el Concert
de Jazz i el Teatre, entre d’altres, sense oblidar la Cercavila de Gegants
pels carrers del nostre municipi.
Gaudim d’aquests dies al sol del carrer o sota la Carpa, deixem-nos emportar pel so de les gralles i els tabals, refem-nos amb la flaire reparadora
de les cassoles, i sobretot, mantinguem sempre viva la flama de La Festa.
Visca la Festa Major de Sant Andreu!
Nani Mora					Xavier Noms
Regidor de Cultura i Festes
Alcalde de Sant Andreu
i Joventut
de Llavaneres
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Diumenge 19 de novembre
18.00h Concert de Sant Andreu
Amb Camerart-Orquestra del Maresme i direcció de Jordi Montoliu; a l’església
parroquial (entrada gratuïta)

Divendres 24 de novembre
12.00h Lectura del manifest
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones; a la plaça
de la Vila
Hi col·labora: Diputació de Barcelona

Dissabte 25 de novembre
11.00h Activitat per al suport educatiu de pares i mares
És cosa de nens!; al gimnàs de l’escola Serena Vall
Hi col·labora: Diputació de Barcelona

Diumenge 26 de novembre
08.00h 32a Marxa Popular de Llavaneres
Sortida: a les 8 h marxadors i a les 9 h corredors; des del pati d’El Casal de
Llavaneres. Preu: 10 € (anticipat) / 12 € (el mateix dia)
Organitzat per: Secció Esportiva d’El Casal de Llavaneres

Dijous 30 de novembre
09.00h 24è Torneig de Golf Sant Andreu
Modalitat stableford; al Club de Golf Llavaneras
Organitzat per: Club de Golf Llavaneras
10.00h Ludoteca infantil i Minitennis
Al parc de Ca l’Alfaro
a
14.00h Hi col·labora: Tennis Mora
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Dijous 30 de novembre
11.30h Concelebració de l’Eucaristia
Presidida pel pare salesià Ramon Bosch i concelebrada pels mossens de l’arxiprestat; a l’església parroquial. Finalitzarà la celebració el cant dels goigs i la
veneració de la relíquia de Sant Andreu.
18.00h Espectacle infantil
La festa dels Més Tumàcat, amb la companyia Més Tumàcat; a la sala polivalent
d’El Casal de Llavaneres
19.00h Xocolatada popular
Al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres
22.00h Concert: Ginger & The Grumpy Groove
Música americana on el blues, el jazz i el soul formen una rítmica digestiva i,
fins i tot, ballable; a la carpa del parc de Ca l’Alfaro

Divendres 1 de desembre
19.00h exposició: 30 Anys de fotografies de Quim Bertran
A la sala d’exposicions de Can Caralt (l’exposició es podrà visitar fins al 7 de gener)
Organitzat per: Museu Arxiu de Llavaneres
22.30h Nit jove
Amb l’actuació musical d’Èxta6 i sessió disco amb DJ Bern Michael; a la carpa
del parc de Ca l’Alfaro

Dissabte 2 de desembre
10.00h Torneig de ràpides d’escacs
Al Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres
10.30h Llavaneres entre el Renaixement i el Modernisme
Visita comentada per la població. Sortida: plaça de la Vila. Durada aproximada:
1h 30m
Organitzat per: Museu Arxiu de Llavaneres
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12.00h Ballada de sardanes Amb la cobla Contemporània, Degus-

tació de cuines del món i Escudellada solidària

A la plaça de la Vila
Hi col·labora: Imago (Dones en acció) i Comerç del carrer de Munt

17.00h 3r Concurs de percussió LLAVATRAKA
Amb la participació de 16 colles. Recorregut: Jardins de Can Matas (Biblioteca
municipal), passeig de Joaquim Matas, carrer de Munt, plaça de la Vila, passeig
de la Mare de Déu de Montserrat i carpa del parc de Ca l’Alfaro, on tindrà lloc
l’espectacle final. Durant la deliberació del jurat, comptarem amb l’actuació de
Sander Clasen, músic local i concursant del programa La Voz
Organitzat per: Els Batubanyuts
21.30h Nit revival
Amb les actuacions de ball de l’escola de dansa Escenika i Gim Llavaneres, i
sessió disco de Domènec Canal aka DJ Straw&Berry (música dels anys 70, 80
i 90); a la carpa del parc de Ca l’Alfaro

Diumenge 3 de desembre
09.00h 26a Tres hores de resistència de ciclomotors
Als terrenys de sota el pont de l’autopista
Organitzat per: Adventures Llavaneres
10.00h Simultània d’escacs per a tothom
A partir de 10 anys; al Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran
11.00h Arts marcials
Exhibició de taekwondo; al pavelló municipal
Organitzat per: Taekwondo Venzalá
11.30h Cercavila
Amb els gegants de Dosrius, Palafolls, Palamós, Prats de Lluçanès, Sant Julià
de Loira, Santa Coloma de Farners, Tordera, Vilassar de Dalt i Sant Andreu de
Llavaneres
Recorregut: carrer dels Pintors Masriera, carrer del Cardenal 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
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12.30h Acte de lliurament de la rosa als Andreus i les Andrees

de Llavaneres

A la plaça de la Vila
17.00h Cinema familiar
A la carpa del parc de Ca l’Alfaro
19.00h Teatre: ruth i mercé. separades...i què?
De Marià Font, amb Mayte Carreras i Cristina Solà; a la carpa del parc de Ca
l’Alfaro (entrada gratuïta)

24è Torneig de Golf Sant Andreu, modalitat stableford
Cal fer inscripció prèvia, del 17 al 27 de novembre, a l’OAC de l’Ajuntament, de dilluns a divendres,
de 8h a 14h, i dimarts, de 16h a 20h, i formalitzar la inscripció al Club de Golf Llavaneras fins al 27
de novembre inclòs. Trobareu la butlleta d’inscripció a l’Ajuntament i al web municipal: www.
ajllavaneres.cat. Cal estar empadronat a Llavaneres.

Preu: socis (20€) / no socis (45€)

Activitat per al suport educatiu de pare i mares:
És cosa de nens!
Sota frases com “els nens són molt cruels” o “són coses de nens”, els adults no som conscients
que hi ha molt de patiment, tant per part dels agressors com dels agredits. Com detectar aquest
problema? Com abordar-lo?

Teatre: ruth i mercé. separades.. i què?

Per causes alienes a l’Ajuntament, enguany no podrem comptar amb la representació de teatre
de la Companyia Inestable, però sí que podrem gaudir de l’espectacle Ruth i Mercè. Separades... I
què?, una comèdia adreçada a tots els públics, escrita i dirigida per l’actor, mag i guionista Marià
Font, amb les actrius Mayte Carreras i Cristina Solà.
La Ruth fa més de 10 anys que ha fet els 40. S’acaba de separar, s’ha quedat sense feina i està
pendent de desnonament. Per sort, pot comptar amb la seva millor amiga, la Mercè, que és més
jove, tronera i esbojarrada. Les dues resolen els seus conflictes mostrant-nos un ventall de situacions còmiques i de solucions divertides. Parlen dels homes, de la cirurgia plàstica, de dietes...
en fi, de tot allò que les amoïna, però sempre passant-ho tot pel filtre de l’humor i el divertiment.
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Ginger & The Grumpy Groove

(Concert ajornat del cicle Can Caralt, obert per vacances)
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.

Recorregut llavatraka

La carpa del parc de Ca l’Alfaro disposarà de servei
bar amb entrepans i begudes
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.

Per a més informació consulteu el web: www.ajllavaneres.cat
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