
Tos els actes són grat
uïts, excepte:

XVIII Torneig de Golf Sant Andreu, modalitat stableford: cal
 fer inscripció prèvia, d

el 14 al 25 de novembre, de dilluns a 

divendres, de 10h a 14h. Heu d’estar empadronats a Llavaneres
. Trobareu la butlleta d

’inscripció a l’Ajuntament i al web 

www.santandreudellavanere
s.cat  

Preu: 45 € no socis / 22 € socis amb el carnet. 

Cine Fòrum: El perro mongol (Alemanya, 2005), de Byambasuren Davaa 

Nansal, la filla gran d’un
a família de nòmades mongols, es troba un dia

 un cadell mentre recull fems prop de casa 

seva. Des del primer moment s’encapritxa amb el gosset, però, quan
 el duu a casa, el seu 

pare té por que els por
ti 

mala sort, ja que creu qu
e pot ser descendent d

e llops, i li demana que se’n desfaci im
mediatament. No obstant això, 

a pesar de les ordres d
el seu pare, Nansal es queda amb el cadell. El perro mongol ens explica la his

tòria de l’antic 

vincle que existeix entr
e l’home i el gos, i el significat

 especial que aquest vi
ncle té a Mongòlia per a l’etern cic

le de la 

reencarnació. 

Teatre: Terra baixa és
 una de les obres més populars d’Àngel Guimerà i una de les més representades i tra

duïdes de la 

llengua catalana que ha
 esdevingut tot un clàs

sic del repertori teatra
l català. 

Aquest drama en prosa planteja de 
forma magistral l’oposició entre

 el pla corromput (la terra baixa) i la
 muntanya 

incontaminada (la terra alta). E
l protagonista, en Manelic, un home senzill i primitiu, és cridat per casa

r-se amb la 

Marta, una noia de la te
rra baixa que fins ales

hores havia estat oblig
ada a mantenir relacions íntimes amb el seu 

amo, en Sebastià, el qual 
pretén continuar-les m

és enllà del que per a e
ll és un matrimoni de conveniència. La

 Marta, 

envilida per la relació f
orçada amb en Sebastià, troba en

 l’amor d’en Manelic la força per esd
evenir lliure i trencar l

a 

dependència que la sub
jectava a en Sebastià.

Correfoc: mesures de seguretat d’
acord amb el Decret 252/1999, de 31 d

’agost: 

Mantenir portes i finestr
es tancades, aparadors

 i vidres protegits, ten
dals recollits, i no tenir

 roba estesa o altres 

elements com banderes, etc.

No col·locar elements que obstaculitzin 
el recorregut o el pas 

fluid de la gent (testos
, taules, cadires, vehicl

es, etc.)

No llençar aigua fins que
 no hagi acabat l’actua

ció

No encendre foc ni fum
ar a prop del material pirotècnic

No envair l’espai dels gru
ps d’actuació i no agaf

ar ni destorbar cap de
ls seus membres

La roba més idònia per participar
-hi és la de cotó, amb mànigues i pantalons llar

gs, un barret de roba 
i unes sabates 

esportives de pell que u
s agafin ben fort els p

eus

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ag
raeix a totes les entita

ts, associacions i partic
ulars la col·laboració i 

participació en els acte
s 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.

Més informació a www.santandreudellavanere
s.cat

N O
SET

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



Divendres 18 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

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 

Diumenge 20 de novembre

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

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

Divendres 25 de novembre

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 

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


