
Gladiolus communis

del 15
al 18
de juliol

Divendres, 8 de juliol 

20.00 h Actuació del grup artístic ESPERIT DE JOVENTUT,
 del Casal de la Gent Gran de Sant Andreu de Llavaneres
 Lloc: parc de Ca l’Alfaro
 Organitzada per: Casal de la Gent Gran

Dissabte, 9 de juliol

10.00 h FESTA DE LA PLATJA: jornada lúdica adreçada als més petits
 Lloc: platja de Llavaneres
 Organitzada per: Proactiva

11.00 h a 14.00 h Exposició de PATCHWORK
 i Lloc: sala de Ca l’Alfaro 
17.00 h a 20.00 h Organitzada per: Associació La Dona per la Dona

16.00 h TORNEIG DE TENNIS TAULA
 Lloc: Institut Llavaneres
 Organitzat per: Club Tennis Taula Llavaneres

17.00 h ELS ENCANTS DE LA DONA: venda d’objectes d’artesania i  
 decoració, roba, complements i... molt més!
 Lloc: jardins de Can Caralt
 Organitzat per: Associació La Dona per la Dona

22.00 h TEATRE: “A l’armari i al llit al primer crit”, de Lluís Coquard,
 a càrrec de la Companyia Inestable
 Lloc: parc de Ca l’Alfaro
 Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

Diumenge, 10 de juliol

10.00 h XIX TROBADA DE LA PUNTAIRE, amb la participació de   
 diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu de Catalunya
 Lloc: carrer de Munt
 Organitzada per: Puntaires de Llavaneres

10.00 h FESTA DEL BÀSQUET: 3x3
 Lloc: parc del passeig de la Mare de Déu de Montserrat
 Organitzada per: CB Llavaneres

11.00 h a 14.00 h Exposició de PATCHWORK
 i Lloc: sala de Ca l’Alfaro 
17.00 h a 20.00 h Organitzada per: Associació La Dona per la Dona

11.00 h a 14.00 h MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE: jornada de  
  la natació solidària amb les persones afectades per  
  aquesta malaltia 
  Lloc: piscina municipal

FESTA DEL BÀSQUET: FREESTYLE IS THE REVOLUTION,
amb SBM Freestyle

18.00 h Concurs de tirs lliures, habilitat i triples
19.30 h Exhibició freestyle
19.45 h Taller de freestyle
20.30 h Concert del MC Dawizard
 Durant tota la tarda hi haurà un Dj i un presentador animant la  
 festa, i un taller de Hip-Hop amb Yamila Jeannot
 Lloc: parc del passeig de la Mare de Déu de Montserrat
 Organitzada per: CB Llavaneres

Divendres, 15 de juliol

19.00 h ESPECTACLE INFANTIL: “Festa salada”, amb la companyia
 Encara farem salat
 Lloc: plaça de la Vila
 Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil

21.30 h CORREFOC amb Els Banyuts de Llavaneres
 Recorregut: aparcament del passeig de Jaume Brutau,
 plaça de la Vila, passeig de la Mare de Déu de Montserrat,  
 avinguda de Catalunya i pati d’El Casal de Llavaneres
 Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes
 d’El Casal de Llavaneres

23.00 h Nit de gresca amb ACADEMIA NOCTURNA 
 Lloc: parc de Ca l’Alfaro

La Festa de tots
Quan s’apropa el mes de juliol ja tots prenem per referent la Festa Major de Sant 
Andreu de Llavaneres. Una data que té nom propi: La Minerva.

Malgrat que les administracions públiques, igual com moltes llars del poble, 
estem vivint uns moments complicats, hem lluitat per mantenir aquells actes 
i activitats que són l’essència de la Festa i que, amb el temps, han esdevingut 
tradicionals. Així doncs, no faltaran a la cita el correfoc, els gegants, els castellers, 
el castell de focs, les activitats infantils o el ball amb l’orquestra Maravella, entre 
d’altres. És per això que des de l’Ajuntament desitgem que en participeu i 
gaudiu tant com us sigui possible. Un programa potser un xic més auster que el 
d’anteriors edicions, però no per això mancat del mateix rigor i qualitat.

D’altra banda, el programa que teniu a mans detallant tota la relació d’actes 
i activitats, i els cartells que trobareu pel poble anunciant La Minerva tenen, 
també, un fort simbolisme local. Aquest any la il·lustració ha anat a càrrec de 
la creativa local Gemma Formoso, que s’ha inspirat en els elements del ball del 
gladiol, els focs d’artifici i la nit per donar vida a La Minerva 2011.

Així és la Festa Major de La Minerva:
la Festa de tots!

Bernat Graupera
i Fàbregas

Alcalde

Lluís Nogueras
i Moulines

Regidor de Cultura
i Festes



Dissabte, 16 de juliol

09.00 h XIV CAMPIONAT PITCH-AND-PUTT DE FESTA MAJOR:
 sortida simultània
 Preu: 20 € adult / 15 € infantil 
 Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h TORNEIG DE RÀPIDES D’ESCACS
 Lloc: El Casal de Llavaneres
 Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12.00 h XERINGADA INFANTIL I FESTA DE L’ESCUMA,
 amb la companyia Yakumba! Quins trastos!
 Lloc: pati de l’Escola Labandària
 Organitzada per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes
 d’El Casal de Llavaneres

16.30 h XIV CAMPIONAT PITCH-AND-PUTT DE FESTA MAJOR:
 sortida simultània
 Preu: 20 € adult / 15 € infantil
 Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran, amb animació i ball amb  
 en JORDI BRU
 Lloc: Casal de la Gent Gran
 Organitzat per: Casal de la Gent Gran

19.00 h Partit de Festa Major dels VETERANS
 Lloc: camp de futbol
 Organitzat per: CE Llavaneres

20.00 h Actuació castellera amb els CAPGROSSOS de Mataró
 Lloc: plaça de la Vila

23.00 h Ball amb l’ORQUESTRA GIRA-SOL
 Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge, 17 de juliol

09.00 h XIV CAMPIONAT PITCH-AND-PUTT DE FESTA MAJOR:
 sortida simultània 
 Preu: 20 € adult / 15 € infantil
 Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.00 h SIMULTÀNIA D’ESCACS per a tothom, a partir de 10 anys, amb  
 el mestre i campió d’Ucraïna i Catalunya, Viktor Moskalenko
 Lloc: Casal de la Gent Gran
 Organitzada per: Casal de la Gent Gran

10.00 h PEDALADA POPULAR: sortida des del passeig de la Mare de  
 Déu de Montserrat i arribada al parc de la Mare de
 Déu de la Llorita 
 Lloc: carrers de Llavaneres
 Organitzada per: Club BTT Roc de l’Avi

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida per   
 l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach,  
 amb l’acompanyament musical del Cor Madrigalista, de Mataró.
 En acabar, acte d’adoració i benedicció amb el Santíssim  
 Sagrament.
 Lloc: Església parroquial

18.00 h CERCAVILA amb els gegants de la Colla de Sant Jaume del  
 Barri Gòtic de Barcelona, la Colla del Cirerer de Mataró,  
 l’Escola Mare de Lourdes de Mataró, l’Escola Labandària
 de Llavaneres, El Prat de Llobregat, Montornès del Vallès,
 Sant Cugat del Vallès i Sant Andreu de Llavaneres 

 Recorregut: El Casal de Llavaneres, avinguda de Catalunya,  
 passeig de la Mare de Déu de Montserrat, plaça de la Vila,  
 carrer de Clòsens, carrer del Doctor, passeig de Joaquim  
 Matas, carrer de Munt i plaça de la Vila
 Organitzada per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El  
 Casal de Llavaneres

21.00 h Cantada d’havaneres amb el grup BARCAROLA i rom cremat  
 per a tothom
 Lloc: platja de Llavaneres
 Hi col·labora: CB Llavaneres

22.45 h CASTELL DE FOCS amb la pirotècnia Tomàs de Benicarló
 Lloc: platja de Llavaneres

23.30 h Ball amb els Ai, Ai, Ai
 Lloc: parc de Sant Pere

Dilluns, 18 de juliol

11.00 h a 14.00 h Inflables flotants i diversió en remull
 i Lloc: piscines municipals 
17.00 h a 19.00 h  

19.00 h ESPECTACLE INFANTIL: “Zum”, amb la companyia La Tresca
 i la Verdesca
 Lloc: parc de Sant Pere
 Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil

19.00 h Concert de gala amb l’ORQUESTRA MARAVELLA
 Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.00 h Ball de gala amb l’ORQUESTRA MARAVELLA
 Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge, 24 de juliol

10.00 h DIA DEL MAR: aprèn a gaudir del mar i de la platja
 d’una forma segura
 Lloc: platja de Llavaneres
 Organitzat per: Proactiva

10.00 h I TORNEIG DE BILLAR: Semifinal i final
 Lloc: Casal de la Gent Gran
 Organitzat per: Casal de la Gent Gran

Dissabte, 30 de juliol

21.00 h Festival benèfic contra el càncer 
 Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer
 Lloc: parc de Ca l’Alfaro

NOTES

· Tots els actes són gratuïts, excepte:
XIV Campionat pitch-and-putt. Preu: 20 € adult / 15 € infantil
· Cal portar la pilota de bàsquet per al taller de freestyle
· Pedalada popular: cal portar la bicicleta i els complements de protecció (casc, 

genolleres, colzeres... )
· Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el Decret 252/1999, de 31 d’agost: 

a) Mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres protegits, tendals recollits, i no 

tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc.

b) No col·locar elements que obstaculitzin el recorregut o el pas fluid de la gent 

(testos, taules, cadires, vehicles, etc.)
c) No llançar aigua fins que no hagi acabat l’actuació
d) No encendre foc ni fumar a prop del material pirotècnic

e) No envair l’espai dels grups d’actuació i no agafar ni destorbar cap dels seus membres

f) La roba més idònia per a 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

· 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 hTornada: un cop finalitzats els focs i cada 30 minuts fins que acabi el concert

dels Ai, Ai, Ai
· Reserva de taules i cadires:dijous 14 i divendres 15 de juliol,
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.· En els concerts de nit de Ca l’Alfaro

(15, 16 i 17 de juliol) hi hauràservei de bar i entrepans.
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.LA REGIDORIA DE CULTURA I FESTES

ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR
AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.


