P R O G R A M A D ’ A C T I V I TAT S
Divendres 23 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

Dissabte 24 de novembre
10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Exposició de pintures a l’oli de
Francisco Ventura; a Ca l’Alfaro
(l’exposició es podrà visitar fins el 2 de
desembre)
18.00 h
Cine Fòrum: El cambio (EUA, 2010),
de Michael A. Goorjian; a la Biblioteca
Municipal
Organitzat per: Fundació Rokpa i
l’Intercanviador de Llavaneres
23.00 h
Nit Jove; a la sala polivalent d’El Casal
de Llavaneres
Actuacions:
23.00 h Sander
23.30 h Music Shadows
24.15 h Nune and the bad scooters
01.00 h Blind Cream
02.00 h Dj Strawberry

Diumenge 25 de novembre
08.00 h
XXVII 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

Allò que ens és propi
Amb el mes de novembre, torna al nostre poble una de les cites festives més
entranyables del calendari local: la Festa Major de Sant Andreu, el nostre
patró. A l’entorn del 30 de novembre, com sempre, Sant Andreu de Llavaneres
convida tothom a gaudir de propostes culturals, esportives i gastronòmiques.
La Festa s’ha anat reduint a causa de l’actual situació de crisi econòmica,
però mantindrà les propostes més tradicionals amb la voluntat de mantenir
les nostres tradicions, el nostre tarannà, allò que ens és propi. Donem les
gràcies a les entitats, associacions i clubs esportius que faran possible tot
aquest seguit de propostes i us convidem a participar-hi.
Enguany ens plau especialment convidar-vos a la inauguració del nou
equipament municipal, que acollirà la nova prefectura de la Policia Local i el
centre logístic de la brigada, i que s’ha construït al polígon industrial gràcies
a subvencions supramunicipals. Serà el dia de Sant Andreu al matí i obrirà
una jornada ben emotiva, ja que a la tarda podrem assistir a l’obertura d’una
interessant exposició al Museu-Arxiu de Llavaneres, Tornem a l’escola;
un viatge al nostre passat en què més d’un es retrobarà amb els seus anys
d’infantesa i joventut.
És amb aquesta voluntat de recuperar la nostra memòria col·lectiva que hem
volgut reproduir en el cartell de la festa major una bella il·lustració que l’artista
mataroní Manuel Cuyàs Duran (1922-2005) va crear per al programa de la festa
major de Sant Andreu de 1950. Per a qui ja la coneixia serà una bonica troballa,
per a qui no l’havia vist abans, tota una descoberta. Gaudiu-la!
Felicitats a tots els Andreus i les Andrees! Bona Festa Major a tothom!

Bernat Graupera
i Fàbregas
Alcalde

Lluís Nogueras
i Moulines
Regidor de Cultura
i Festes

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

Dimecres 28 de novembre
19.30 h i 20.00 h
Audició d’alumnes; a l’auditori de Can
Caralt
Organitzat per: Escola Municipal de
Música

Divendres 30 de novembre
09.00 h
XIX Torneig de Golf Sant Andreu,
modalitat stableford; al Club de Golf
Llavaneras
Organitzat per: Club de Golf Llavaneras
Hi col·laboren: Restaurant Can
Jaume, Clínica Dental David Morales,
Perfumeries Mañach, Pilates Control y
Figura, Distribucions Jaume Gratacós i
Fisel Centre de Salut
10.00 h a 14.00 h
Ludoteca infantil; al parc de Ca l’Alfaro
11.30 h
Solemne concelebració de l’Eucaristia
presidida pel sacerdot llavanerenc
Mn. Ignasi Mora i Terrats, rector de la
parròquia de Santa Maria del Mar, de
Barcelona; en el temple parroquial.
Finalitzarà la celebració el cant dels
goigs, i la veneració i benedicció del
poble amb la relíquia de Sant Andreu.
13.30 h
Inauguració i portes obertes de la
Prefectura de la Policia Local i del
Centre logístic de la Brigada Municipal;
al polígon industrial

17.30 h
Espectacle infantil: Alquimia, amb
la Cia. El Negro y el Flaco; a la sala
polivalent d’El Casal de Llavaneres
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle
Infantil i Juvenil
18.30 h
Xocolatada popular; a la sala polivalent
d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes d’El Casal de
Llavaneres
19.15 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
Can Caralt
19.30 h
Inauguració de l’exposició sobre
la història de l’ensenyament a
Llavaneres Tornem a l’escola!; a la sala
d’exposicions de Can Caralt (l’exposició
es podrà visitar fins al 13 de gener)
Organitzat per: Museu-Arxiu de
Llavaneres

Dissabte 1 de desembre
10.00 h
Torneig de ràpides d’escacs; a la
Biblioteca Municipal
Organitzat per: Club d’Escacs
Llavaneres
11.00 h
Acte de benvinguda als nous
empadronats; a la sala de plens de
l’Ajuntament

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)

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

Divendres 14 de desembre

12.00 h
Cercavila amb els gegants de Cornellà,
la Bisbal del Penedès, Palau-solità i
Plegamans, el Prat de Llobregat, Rubí,
Escola Labandària i Sant Andreu de
Llavaneres

Diumenge 16 de desembre

Itinerari: El Casal de Llavaneres avinguda de Catalunya - passeig de la
Mare de Déu de Montserrat - carrer de
Clòsens - carrer del Doctor - passeig
de Joaquim Matas - carrer de Munt plaça de la Vila

21.30 h
Concert de Sant Andreu amb Camerart
- Orquestra del Maresme, amb
direcció de Jordi Colomer; en el temple
parroquial

11.00 h
Activitats per la Marató de TV3; al
parc del passeig de la Mare de Déu de
Montserrat
Organitzat per: Llavaneres amb la
Marató

Organitzat per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes d’El Casal de
Llavaneres
18.00 h
Teatre: Culpables, de Jaume Salom, 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 9 de desembre
18.00 h
Teatre: Homenatge a les lletres
catalanes, a càrrec del grup de teatre
Zaragata del Casal de la Gent Gran; a la
sala polivalent d’El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Casal de la Gent Gran
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•Tos els actes són gratuïts, excepte:

17.30 h
Xocolatada i ball; al Casal de la Gent
Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

- XIX Torneig de Golf Sant Andreu, modalitat stableford: cal fer inscripció prèvia,
del 13 al 27 de novembre, de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h. Heu d’estar
empadronats a Llavaneres. Trobareu la butlleta d’inscripció a l’Ajuntament i al
web www.santandreudellavaneres.cat
Preu: 45 € no socis / 22 € socis amb el carnet.

18.00 h
Veredicte del Concurs de Pintura i
Escultura 2012; a la sala d’exposicions
de Can Caralt
Organitzat per: Museu-Arxiu de
Llavaneres

• Cine Fòrum: El cambio (EUA, 2010), de Michael A. Goorjian
Michael A. Goorijan és el director d’aquesta pel·lícula protagonitzada i escrita pel
doctor Wayne Dyer en què ens relata d’una forma molt humana les seves idees
sobre el sentit de la vida, les relacions entre les persones i la sempre present
possibilitat que tot pot assolir un significat.

21.30 h
Teatre: Culpables, de Jaume Salom, 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

El cambio és una pel·lícula que explora el viatge espiritual que fem en la segona
meitat de la nostra vida, quan canvien els nostres valors i busquem un propòsit
que doni sentit a la nostra existència i ens aporti una contribució única i personal
al món. El doctor Wayne Dyler ens fa de guia en aquest film en què, a més,
descobrirem tres històries diferents sobre el canvi: una mare entregada a la seva
família que ha oblidat quins eren els seu somnis; un matrimoni que aparentment
ho té tot menys el més essencial, i un director de cinema que se centra més a
assolir l’èxit que a viure la seva pròpia vida.

Diumenge 2 de desembre

• Teatre: Culpables, de Jaume Salom

09.00 h
XXI Tres hores de resistència de
ciclomotors; als terrenys de sota el
pont de l’autopista
Organitzades per: Adventures
Llavaneres

Segons el mateix autor, “Culpables és una obra policíaca, d’intriga, de misteri.
Com totes les obres d’aquesta mena, és un com un joc en què l’autor i el públic,
encaparrats en una partida mental com els escacs, competeixen per veure qui
enganya qui, i qui és capaç d’endevinar i avançar-se als esdeveniments de la
trama. Però l’obra encara va una mica més enllà per donar pas a una reflexió
sobre l’autenticitat de la culpa i un esquemàtic estudi psicològic de les persones
capaces de cometre un crim”.

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

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.
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.santandreudellavaneres.cat
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PRO GR AM A D’ACTIVITATS
Del 16 al 30 de novembre

MOSTRA GASTRONÒMICA
DE PRODUCTES TÍPICS

de

Els restaurants participants ofereixen
diversos menús que inclouen pomes
farcides a l’estil de Llavaneres, formes
diferents de cuinar bolets i coca de
Llavaneres.
Dissabte 24 de novembre

A la sala de plens de l’Ajuntament
Recollida popular de bolets pels boscos de
Llavaneres: aneu tots a buscar bolets, bons
i dolents, i porteu-los a la sala de plens per
a l’exposició (sortida lliure).
Recomanacions a tothom qui vulgui portar
bolets:
1) No porteu més de tres exemplars de la
mateixa espècie. 2) Colliu el bolet sencer,
amb tot el peu.
De 12.00 a 13.30 h
Lliurament de bolets
Tots els boletaires que portin bolets per a
l’exposició rebran un obsequi d’agraïment
per la col·laboració. Hi haurà un premi
especial per a qui porti el bolet més gros i
per a qui porti el bolet més rar.
16.00 h
Identificació i classificació dels bolets
recollits a càrrec de Miquel Rovira,
micòleg expert de l’Agrupació Micològica
Berguedana
De 18.00 a 20.00 h
Obertura de l’exposició al públic

Al passeig de la Mare de Déu de Montserrat
i al carrer de Munt,
d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Alimentabò, fira d’alimentació, de la tardor
i del bolet, enguany amb ambientació
Modernista, parades d’artesania i 3a sortida
de botigues al carrer
18.00 h
Ball de gegants a càrrec d’El Casal de
Llavaneres, i xocolatada per a tothom.

Diumenge 25 de novembre

Bon profit!
Ja som a la tardor i, com cada any, i en fa ja catorze, Llavaneres convida tothom
a degustar la seva cuina més tradicional. La Promoció de productes típics és el
nostre aparador gastronòmic de la poma del relleno, de la cuina del bolet i de la
coca de Llavaneres, a l’entorn del qual s’ofereixen diferents propostes culturals
i la visita a la fira, que tornarà a omplir d’ambient el passeig de la Mare de Déu
de Montserrat. Us hi esperem els dies 24 i 25 de novembre! Aquest any, com a
novetat i per fer-la més atractiva, la fira respirarà ambientació modernista i,
com sempre, hi podrem trobar tota mena de productes de qualitat i artesanals;
des d’alimentació fins a decoració i moda i complements.
En aquest programa hi trobareu totes les activitats que des del consistori, i
també amb el suport de les entitats, hem preparat per a tots vosaltres. Un cap
de setmana gastronòmic que farà de pòrtic un any més al cap de setmana de
la Festa Major de Sant Andreu 2012. Gaudiu de totes les propostes i si us ve de
gust descobriu també els menús de la Mostra Gastronòmica, els restauradors
de la nostra vila es tornaran a esmerar per fer-vos gaudir de la bona taula i de
la bona cuina.

Alcalde

A l’estand de l’Ajuntament
10.00 a 11.30 h
Lliurament dels dibuixos participants en
el concurs de dibuix infantil “El món dels
bolets”, fets a casa, amb premi especial per
al guanyador
A la plaça de la Vila
10.30 h
Visita guiada: “Llavaneres, del Renaixement
al Modernisme”
Preu per persona: 4 € (gratuït per a menors
de 10 anys)
Imprescindible reserva de plaça a
www.santandreudellavaneres.cat
Organitza: Antequem, SL.
Al passeig de la Mare de Déu de Montserrat
i al carrer de Munt,
De 10.00 a 14.00 h
Alimentabò, fira d’alimentació, de la tardor
i del bolet, enguany amb ambientació
Modernista, parades d’artesania i 3a sortida
de botigues al carrer
11.30 h
“El toc de cuinar poma”. Amb les
aportacions de tots els assistents
completem el llibre sobre les diferents
maneres de cuinar poma i bolet
12.00 h
Presentació de la 14a Promoció de
productes típics. Repartiment del premi
del concurs de dibuix infantil “El món dels
bolets” i dels premis al bolet més gros i al
bolet més rar

Que us vagi de gust!

Bernat Graupera
i Fàbregas

A la sala de plens de l’Ajuntament
10.00 a 14.00 h
Exposició de bolets

Carlos Bartomeu Castro
Regidor de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme

12.20 h
Degustació popular*: pomes farcides, bolets
i coca de Llavaneres, oferts per pastisseries
i restaurants locals. Per acompanyar, hi
haurà tast de vins i caves d’establiments
comercials diversos
* Fins exhaurir-ne existències

EL TOC DE CUINAR LA POMA
Recull de receptes aportades pels visitants de l’edició 2011,
en què la poma i el bolet són els ingredients principals.

Participants a la degustació:
CAN JAUME.
Port Balís, s/n. Tel. 937 926 960 / 937 952 012
RESTAURANT MASIA BARTRÉS.
Pg. Bellaire, 48. Tel. 937 927 001
MENJAR CUITS ROSETA.
Av. Pau Casals, 29-31, local 13.
Tel. 937 926 164
CAN BLIDU.
Pg. de Joaquim Matas, 31. Tel. 937 952 641
GOOD & FUNNY.
Pg. de les Monges, 2.
Tel. 937 952 010 / 937 952 645
RESTAURANT LAS PALMERAS.
Ctra. N-II, km 652. Tel. 937 930 044
MAS NADAL RESTAURANT.
Veïnat riera Avall, 8. Tel. 937 927 244
VIL·LA MINERVA.
Camí Pas del Pla, 3.Tel. 937 926 104
COOPERATIVA AGRÍCOLA LLAVANERES/
AGROBOTIGA.
Av. Sant Andreu, 32. Tel. 937 927 351
NATALIENES, L’ART EN DOLÇ.
infonatalienes@gmail.com Tel. 665 984 570
GIRABEL.
Tel. 931 695 238
FORN SANT ANDREU.
Pg. de Joaquim Matas, 23. Tel. 937 928 418
PASTISSERIA ALSINA.
C. de Munt, 44. Tel. 937 926 093
PASTISSERIA SALA.
C. de Munt, 36. Tel. 937 926 048
Restaurants, pastisseries i altres comerços
de la vila, cooperativa, associacions i
Ajuntament col·laboren en aquest acte
desinteressadament.
La recaptació obtinguda en la degustació es
destinarà a CÀRITAS INTERPARROQUIAL
EN CAS DE PLUJA, LA DEGUSTACIÓ DEL
DIA 25 ES TRASLLADARÀ A LA SALA
POLIVALENT D’EL CASAL DE LLAVANERES

POST RES DE POMA LLEUGERA
Poques calories i sabor
Ingredie nts:
- 1 poma Golden
- Canyella en pols
- 1 llimona
Preparació:
amb
Es col·loca una poma Golden pelada i tallada a làmines fines. Ho reguem
al
plat
el
Posem
sobre.
per
pols
en
a
canyell
tirem
i
llimona
mitja
el suc de
, llest!
microon es i en dos o tres minuts, segons la potència dels nostre aparell
Bon profit.
Vivian del Valle Ferrer
CREST ES DE POMA
Una recepta bona, fàcil i econòmica pels temps que corren.
Ingredie nts:
- 1 paquet o dos de pasta per a crestes
- 1 polsim de canyella
- 130 g de sucre
- el suc d’una llimona
- 1 kg de pomes Golden
- oli d’oliva
Preparació:
i la
Ratllem les pomes. Les barrege m amb 30 g de sucre, el suc de la llimona
crestes
les
tanquem
i
pasta
la
sobre
canyella. Amb una cullera fem muntanyetes
amb la forquilla: les fregim amb oli ben calent, tomba i tomba. Les escorrem
bé i les ensucre m amb la resta del sucre a sobre de les safates amb blonda.
Susana Gil Micó
T RUIT A DE T ROMPE T ES DE LA MORT
Ingredie nts:
- Ous
- Trompetes de la mort
Preparació:
paella, i
Es baten els ous. Les trompetes de la mort es passen una mica per la
calent.
l’oli
amb
paella
la
a
posa
es
i
sala
s’afegeixen als ous batuts. Se
Ona Gonzalvez Batayé

PARTICIPANTS
A LA MOSTRA
GASTRONÒMICA
Del 16 al 30 de novembre

MASIA BARTRÉS
Poma farcida a l’estil de Llavaneres
(12,96 €)
Saltat de bolets del temps amb botifarra
del perol (8,64€)
Vedella amb bolets (7,02€)
(IVA inclòs)

PAST ÍS A L’AROMA DE POMA
Ingredie nts:
- 3 ous
- 1 iogurt
- 2 mesures del got de iogurt de sucre
- 1 sobre de llevat
- 3 mesures del got de iogurt de farina
- 1/4 del got de iogurt d’oli
- 1 poma ratllada
Preparació:
Es
Es baten els ous. S’afegeix la farina, l’oli, la poma, el sucre i el llevat.
min.
posa al forn entre 40 i 45
Marc Gonzalvez

CAN JAUME
Aperitiu Can Jaume
Raviolis amb llamàntol i ceps
Poma de Sant Andreu
Coca de Llavaneres
Vi Raïmat i coca torrada amb tomàquet
Preu: 26,95€ (IVA inclòs)
GOOD & FUNNY
Saltat de rossinyols, espàrrecs i llamàntol
Filet de vedella amb crema de pèsols
ofegats
Sorbet de llimona
Poma a l’estil de la iaia Quica
Vi Ramon Bilbao, aigua i cafè
Preu: 48,00€ (IVA inclòs)
RESTAURANT LAS PALMERAS
Croquetes de ceps
Mini vol-au-vent de trompetes de la mort
amb foie
Canelons entofonats de faisà o crema de
ceps amb pebre de Sechuan
Suprema de turbot sobre llit de rossinyols
i cruixent de pernil o terrina de cua de bou
guisada amb llènegues
Sorbet de mandarina amb fons de
Cointreau o bunyols de xocolata amb gelat
de plàtan
Servei d’aigües.
Cafès i infusions.
Petit fours
38,50€ (IVA inclòs)

Més informació:
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Telèfon 937 023 644
A/e: promocio.economica@llavaneres.es
www.santandreudellavaneres.cat
Organitzat per:

Hi col·laboren:

