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En bona companyia
Com cada any, amb l’arribada de la tardor, és temps també de celebrar la nostra
festa major petita, la que dediquem al patró de la vila, Sant Andreu. Seran uns dies de
retrobament entre amics, familiars i veïns.
En aquest tríptic, trobareu els actes del programa de la festa, que com sempre inclou
la Promoció de Productes Típics. Com podreu comprovar, és un programa festiu més
auster, en consonància amb els temps actuals de dificultats econòmiques, però que
manté l’essència de la celebració.
Volem fer arribar un agraïment ben especial a les entitats i particulars que fan possible
un any més que celebrem la nostra Festa Major de Sant Andreu.

Visca Sant Andreu! Visca Llavaneres!
Bernat Graupera
i Fàbregas
Alcalde

Lluís Nogueras
i Moulines
Regidor de Cultura
i Festes
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Divendres 18 de novembre

Diumenge 20 de novembre

Divendres 25 de novembre

19.00 h
Caminada jove nocturna
Ruta: Casal de joves, Camí de
Can Cabot de Munt, Voltes d’en
Tintorer, Camí Ral. Tornada: Camí
del Garingol fins a Can Rivière.
Durada: 3 hores.
Organitzat per: El Casal de
Llavaneres i el Casal de Joves

11.30 h
XXI TROBADA DE GEGANTS
DEL MARESME: ELECCIÓ DEL
PRIMER HEREU DEL MARESME;
amb l’assistència de la Pubilla del
Maresme i de l’Hereu del Maresme
i Catalunya
Plantada: passeig de la Mare de
Déu de Montserrat
Organitzat per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes d’El Casal de
Llavaneres

12.00 h
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

Dissabte 19 de novembre
10.00 h a 13.00 h
i 17.00 h a 20.00 h
Exposició de pintures de Francisco
Ventura: Paisatges de la Garrotxa;
a Ca l’Alfaro (l’exposició es podrà
visitar fins el 2 de desembre)
12.00 h
L’hora del conte: La fada
del mercat i el tresor de les
taronges, amb el rondallaire
Roger Coromines; a la Biblioteca
Municipal
Organitzat per: Biblioteca
Municipal
18.30 h
Cine Fòrum: El perro mongol,
de Byambasuren Davaa; a la
Biblioteca Municipal
Organitzat per: Fundació Rokpa i
L’Intercanviador de Llavaneres

Itineraris:
1.- Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat > passeig de les Monges
> carrer Catà > carrer Pau Casals >
passeig d’en Llull > passeig de Jaume
Brutau > plaça de la Vila > carrer
Clòsens > carrer del Doctor > passeig
de Joaquim Matas > carrer de Munt >
plaça de la Vila > passeig de la Mare
de Déu de Montserrat > parc de Ca
l’Alfaro
2.- Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat > carrer Clòsens > carrer
Cardenal Vives > carrer Sant Joan
> carrer Pintors Masriera > camí del
Castell > carrer de l’Avall > passeig
de Joaquim Matas > carrer de Munt >
plaça de la Vila > passeig de la Mare
de Déu de Montserrat > parc de Ca
l’Alfaro

19.30 h
Inauguració de l’exposició
Figures de pessebre; a la sala
d’exposicions de Can Caralt
(l’exposició es podrà visitar fins el
22 de gener)
Organitzat per: Museu-Arxiu de
Llavaneres
22.00 h
Nit de Poesia & Jazz; amb els
rapsodes Enric Casasses i Blanca
Llum Vidal, i la música de Coast
to Coast Trio; a El Casal de
Llavaneres
Dissabte 26 de novembre
10.00 h
Torneig de ràpides d’escacs; a
la sala polivalent d’El Casal de
Llavaneres
Organitzat per: Club d’Escacs
Llavaneres

16.00 h
Torneig de tennis de taula; a l’Institut
de Llavaneres
Organitzat per: Tennis de Taula
Llavaneres
(accés per les pistes esportives de
l’institut)
17.30 h
Xocolatada i ball amb música en
directe a càrrec de Jordi Bruch; al
Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent
Gran
20.00 h
Correfoc amb Els Banyuts de
Llavaneres
Itinerari: aparcament del passeig de
Jaume Brutau > passeig de la Mare
de Déu de Montserrat > avinguda de
Catalunya > El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes d’El Casal de
Llavaneres
22.00 h
XV Mostra de Teatre Dani Tàpias:
Terra baixa, d’Àngel Guimerà, a
càrrec de la Companyia Inestable;
a la sala polivalent d’El Casal de
Llavaneres
Organitzat per: Secció de Teatre d’El
Casal de Llavaneres
Diumenge 27 de novembre
08.00 h
XXVI Marxa Popular de Llavaneres
Sortida: a les 8h marxadors i a les 9h

corredors; des del pati d’El Casal de
Llavaneres
Organitzat per: Secció Esportiva d’El
Casal de Llavaneres
10.00 h
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
10.00 h
Arts marcials: exhibició de
taekwondo i hapkido, amb la
participació de la Selecció Catalana
de Hapkido, campiona d’Espanya; al
pavelló municipal
Organitzat per: Taekwondo Venzalá
12.00 h
Exhibició de Biketrial; al parc de Ca
l’Alfaro
Organitzat per: Club BTT Roc de l’Avi
12.00 h
13a Promoció de productes típics
de Llavaneres; al parc del passeig
de la Mare de Déu de Montserrat.
Degustació de pomes farcides,
bolets, coca de Llavaneres, vi i cava.
Hi col·labora: La Dona per la
Dona, restauradors i pastissers
de Llavaneres. En cas de pluja es
traslladaria l’acte a la sala polivalent
d’El Casal de Llavaneres.

18.00 h
XV Mostra de Teatre Dani Tàpias:
Terra baixa, d’Àngel Guimerà, a
càrrec de la Companyia Inestable;
a la sala polivalent d’El Casal de
Llavaneres
Organitzat per: Secció de Teatre d’El
Casal de Llavaneres
Dimarts 29 de novembre
19.30 h i 20.00 h
Audició d’alumnes; a l’auditori de
Can Caralt
Organitzat per: Escola Municipal de
Música
22.00 h
Concert de Sant Andreu amb
Camerart - Orquestra del Maresme,
amb direcció de Jordi Colomer; en
el temple parroquial
Dimecres 30 de novembre
09.00 h
XVIII Torneig de Golf Sant Andreu,
modalitat Stableford; al Club de Golf
Llavaneras
Hi col·labora: Club de Golf
Llavaneras. Amb el patrocini de:
Òptica Ubach
10.00 h a 14.00 h
Ludoteca infantil; al parc de Ca
l’Alfaro
11.30 h
Concelebració de l’Eucaristia
presidida pel llavanerenc Mn.
Andreu Sala i Català; en el temple

parroquial. Hi participarà en els
cants un grup de la Capella de
Música de la basílica de Santa
Maria del Pi, de Barcelona, amb
acompanyament d’orgue a càrrec
de Marcel Ferrer i Rovira. Finalitzarà
la celebració el cant dels goigs, i
la veneració i benedicció del poble
amb la relíquia de Sant Andreu.
13.00 h
Acte de felicitació dels Andreus i les
Andrees, amb lliurament d’obsequi
a l’Andreu més jove i al més gran, i a
l’Andrea més jove i a la més gran; a
la sala de plens de l’Ajuntament
18.30 h
Espectacle infantil: Mag màgia, amb
Enric Magoo; a la sala polivalent d’El
Casal de Llavaneres
Organitzat per: La Xarxa
d’Espectacle Infantil i Juvenil
19.30 h
Xocolatada popular; a la sala
polivalent d’El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes d’El Casal de
Llavaneres
Diumenge 4 de desembre
09.00 h
XX Tres hores de resistència de
ciclomotors; als terrenys de sota el
pont de l’autopista
Organitzat per: Adventures
Llavaneres

17.30 h
Actuació del grup artístic Esperit
de Joventut; a la sala polivalent d’El
Casal de Llavaneres
Organitzat per: Casal de la Gent
Gran

