
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES



No val quedar-se a casa!
El foc és un dels elements més importants de la nostra festa major d’estiu, per això 
l’hem escollit com a protagonista del cartell de La Minerva 2014. El correfoc, pels 
carrers de la vila, i el castell de focs, a la platja, són dues de les cites més esperades 
per grans i petits. 

Aquest 2014, a més, la Festa Major de la Minerva té reservada una cita molt 
especial, una cita per a la qual la colla dels Banyuts de Llavaneres fa mesos que hi especial, una cita per a la qual la colla dels Banyuts de Llavaneres fa mesos que hi 
treballen: el dissabte 19 de juliol, al vespre, presentaran la seva nova mascota. Una 
bèstia de foc que a partir d’ara acompanyarà els nostres diables. Volem agrair-los la 
feina i la il·lusió esmerçades i els volem encoratjar a continuar endavant fent grans 
les nostres tradicions i la nostra cultura. Ells són els nostres ambaixadors a moltes 
viles i ciutats de Catalunya. Passegen, amb orgull, el nom del nostre poble a tot 
arreu. Per tot, gràcies!

La nostra festa d’estiu omplirà d’activitat el mes de juliol.La nostra festa d’estiu omplirà d’activitat el mes de juliol. Ajuntament i entitats hi hem 
treballat intensament pensant en tots vosaltres. Hi ha programades moltes 
propostes, pensades per a tots els públics, per a tots els gustos. Esports, balls, 
espectacles infantils, concerts... Tot ho trobareu en aquest programa que, un cop 
més, es fa possible gràcies a la col·laboració de desenes de comerços i empreses 
de Llavaneres. 

Festegem la Minerva, la deessa romana de la saviesa i les ciències a la qual ens 
encomanem cada estiu i entorn la qual fem pinya, fem poble. No val quedar-se a encomanem cada estiu i entorn la qual fem pinya, fem poble. No val quedar-se a 
casa. Ens veiem pels carrers de Llavaneres: tothom hi és benvingut!

Bona Festa Major! Bon estiu!

Juan Manuel Garcia Concepción                                Joan Mora i Buch
Alcalde                                                              Regidor de Cultura i Festes



Divendres, 11 de juliol 
Inici de la festa esportiva
“Moonrunning Maresme” 
(més info a l’apartat de notes)
Organitza: Cima Dynamic

Cursa nocturna urbana
“Moonrunning Maresme”
Sortida i arribada: Parc de
Sant Pere
Organitza: Cima Dynamic

Actuació del grup artístic
Esperit de Joventut 
del casal de la Gent Gran
                               Organitza: 
                                   Casal de la 
                                   Gent Gran

Música al Jardí

17.00h
Parc de Sant Pere

19.00h
Parc de Ca l’Alfaro

22.00h
Jardins de Can Caralt

22.30h
Parc de Sant Pere



Dissabte, 12 de juliol 
Torneig 24h de bàsquet
3x3
Organitza: Bàsquet 3 viles

Teatre: No és tan fàcil, de
Paco Mir, a càrrec de la
Companyia Inestable 

Organitza: Secció de Teatre d’El Casal 
de Llavaneres

Exposició de pintura i
artesania
Organitza: Associació la Dona per la Dona

Campionat Popular de
Festa Major de Botifarra
(joc de cartes),sistema suís
Preu: 20€ per parella
Organitza: Amics de la Botifarra de 
Can Perich

09.00h
Pavelló d’Esports

11.00h a 14.00h
i 17.00h a 20.00h
Sala de Ca l’Alfaro

16.00h
El Casal de Llavaneres

22.00h
Parc de Ca l’Alfaro



Diumenge, 13 de juliol 

XXII Trobada de 
la Puntaire, amb la 
participació de diferents 
escoles, grups i tallers 

vinguts d’arreu de Cataluya
Organitza: Puntaires de  Llavaneres

Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple: jornada de 
natació solidària amb les 
persones afectades per 
aquesta malaltia

Exposició de pintura i 
artesania
Organitza: Associació de la Dona
per la Dona

10.00h
Parc de Ca l’Alfaro

11.00h a 14.00h
i 17.00h a 20.00h
Sala de Ca l’Alfaro

11.00h a 14.00h
Piscina municipal

Teatre: No és tan fàcil, 
de Paco Mir, a càrrec de la 
Companyia Inesta.
Organitza: Secció de Teatre d’El Casal 
de Llavaneres

20.30h
Parc de Ca l’Alfaro





Dissabte, 19 de juliol 
XVII Campionat de 
Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida 
simultània
Preu: 15€ infantil/ 20€ adult

09.30h
Escola de Golf HCP 1

Divendres, 18 de juliol 

Concert d’orgue i violí, a càrrec de les 
organistes Maria Cherepanova iorganistes Maria Cherepanova i Anna Orlova 
(Primer i Segon premi del Concurs Internacional 
d’Orgue de Moscou 2013) i la violinista Elizabeth 
Yarzeva; amb obres de Felix Mendelssohn, Nicola 
Porpora, Johann Sebastian Bach, Johannes 
Brahms i Arcangelo Corelli.

Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici de la Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici de la 
restauració de l’orgue (1918). A les 21:15h hi haurà una 
visita comentada per saber com està construït i com 
funciona, a càrrec de Marcel Ferrer.
Col·labora: Parròquia de Sant Andreu de Llavaneres i Festival 
Internacional d’Orgue Jaume Isern de Mataró

22.00h
Església parroquial



Dissabte, 19 de juliol 
Torneig de ràpides
d’escacs
Organitza: Club d’Escacs Llavaneres

Xeringada infantil i
festa de l’escuma, 
amb la companyia Els 
Farsants
Organitza: Secció de Festes i 
Tradicions Catalanes d’El Casal
de Llavaneresde Llavaneres
Col·labora: ADF Serralada del
Montalt

12.00h
Pati de l’Escola Labandària

XVII Campionat de 
Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida 
simultània
Preu: 15€ infantil/ 20€ adult

17.00h
Escola de Golf HCP 1

10.30h
Casal de la Gent

Gran



Partit de Festa Major dels 
Veterans: CE Llavaneres 
Veterans A - CF Lloreda
Organitza: CE Llavaneres

19.00h
Camp de futbol

Dissabte, 19 de juliol 
Ball i xocolatada per a 
la gent gran, amb 
animació i música en directe
Organitza: Casal de la Gent Gran
Llavaneres

Cercavila amb els gegants 
d’Alp, Caldes d’Estrac, La 
Cellera de Ter, La Llacuna, 
Maçanet de la Selva, Sagrada 
Família de Barcelona, Santa 
Maria d’Oló, Escola Labandària 
i Santi Sant Andreu de Llavaneres
Organitza: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.00h
Recorregut: 
El Casal de Llavaneres, carrer dels Pintors Masriera, carrer 
del Cadenal Vives i Tutó, carrer de Clòsens, carrer del 
Doctor, passeig de Joaquim Matas, carrer de Munt i plaça 
de la Vila

17.30h
Casal de la Gent

Gran



Dissabte, 19 de juliol 
Presentació de la bèstia 
de foc d’Els Banyuts de
Llavaneres
Organitza: Secció de Festes i Tradicions 
d’El Casal de LLavaneres

22.00h
Recorregut: 
El Casal de Llavaneres, avinguda de Catalunya, 
passeig de la Mare de Déu de Montserrat i espectacle 
final a la plaça de la Vila

Correfoc: amb Els Banyuts 
de Llavaneres i la partici-
pació de les Bruixes del
Nord (Sabadell), La Piula 
(Llinars del Vallès) i el Drac 
Pepitu (Sant Boi de
Llobregat)
Organitza: Secció de Festes i 
Tradicions Catalanes d’El 
Casal de Llavaneres

Ball amb la Banda del 
Drac

23.00h
Parc de Ca l’Alfaro

20.30h
Plaça de la Vila



Diumenge, 20 de juliol 
XVII Campionat de Pitch 
and Putt de Festa Major 
amb sortida simultània
Preu: 15€ infantil / 20€ adult

Pedalada popular: sortida 
des del passeig de la Mare de 
Déu de Montserrat
Organitza: Secció Esportiva d’El Casal de 
Llavaneres

Simultània d’escacs per 
a tothom, a partir de 10 anys, 
amb el mestre internacional 
Jaume Anguera
Organitza: Casal de la Gent Gran

09.30h
Escola de Golf HCP 1

09.30h
Carrers de Llavaneres

10.00h
Casal de la Gent

Gran

Dia de l’Skate, amb classe 
oberta, circuit lliure i exhibició 
a càrrec de Team Lien
Col·labora: Lien Skate Shop i L’Estudi 
BCN

10.30h
Escola Labandària



Diumenge, 20 de juliol 

Concelebració solemne 
de l’Eucaristia presidida per 
Mossèn Jaume Aymar, Ragolta, 
amb l’acompanyament musical 
de l’organista Marcel Ferrer 
i Rovira i la soprano Rosa 
Campasol. En acabaCampasol. En acabar, acte 
d’adoració i benedicció amb el 
Santíssim Sagrament.

11.30h
Església parroquial

17.30h
Plaça de la Vila

Torneig de Futbol 7 de 
Festa Major
A les 19:45h la final 
Veterans i a continuació la 
final Sèniors

18.00h
Camp de futbol

Animació infantil
amb Oriol Bargalló



Diumenge, 20 de juliol 
Correquintos
Recorregut: El Casal de 
Llavaneres, Rostisseria Ca 
l’Arnau, Can Blidu, Can Perich, 
La Llagosteta, Sports Bar Michel, La Llagosteta, Sports Bar Michel, 
La Parada, La Crema, Frankfurt 
del Poble i Escola Labandària

Castell de focs amb la 
pirotècnia Tomàs de 
Benicarló

Ball amb La Privada 
Orquestra

23.30h
Parc de Ca l’Alfaro

Cantada d’havaneres, 
amb el grup Voramar i rom 
cremat per a tothom
Col·labora: CE Llavaneres i CF Escola 
de Llavaneres

18.30h
Des del Casal de 

Llavaneres

20.30h
Platja de

Llavaneres

22.45h
Platja de Llavaneres



Dilluns, 21 de juliol 
Classe oberta de tai-txi 
a càrrec de Mònica Martínez 
Montsant
Organitza: Som Essència

Concert de gala amb 
l’Orquestra Maravella

Animació infantil amb
la companyia +Tomàcat

Inflables flotants i diversió 
en remull

10.00h
Piscina municipal

11.00h a 14.00 i
16.00h a 19.00h

Piscina municipal

18.30h
Parc de Ca l’Alfaro

19.00h
Parc de Sant Pere

Ball de gala amb 
l’Orquestra Maravella

22.30h
Parc de Ca l’Alfaro



Música al jardí

Festival benèfic 
contra el càncer
Organitza: Llavaneres contra 
el càncer

Divendres, 25 de juliol 

Divendres, 1 d’agost 

Dissabte, 26 de juliol 

Divendres, 8 d’agost

22:00h
Jardins de Can Caralt

Música al jardí

22:00h
Jardins de Can Caralt

Música al jardí

22:00h
Jardins de Can Caralt

18.30h
Parc de Ca l’Alfaro



• Tots els actes són gratuïts, excepte:
  - Campionat Popular de Botifarra: 20 € per parella
  - XVI Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
  - Cursa nocturna “Moonrunning”:  3 € infantil / a partir de 10 € adult
  - Sopar de les Llums: 5 €

•• Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es por-
taran a terme el 12 de juliol, a partir de les 10h, al pati d’El Casal de Llava-
neres

• “Moonrunning Maresme”:

  17.00 h  Inici de la festa “Moonrunning Maresme” i recollida de dorsals
  17.30 h  Animació infantil
  19.30 h  Cursa “Moonrunning Kids Maresme” (de 4 a 14 anys)
  20.30 h  Lliurament de premis de la cursa “Moonrunning Kids Maresme”
  22.30 h  Cursa “Moonrunning Maresme” (a partir de 14 anys)
  23.45 h  Lliurament de premis de la cursa “Moonrunning Maresme”

Per a més informació i inscripcions prèvies: www.moonrunning.com 

• Pedalada popular: cal portar la bicicleta i els complements de protecció 
(casc, genolleres, colzeres...)

•• Dia de l’Skate: cal portar el monopatí/scooter i els complements de pro-
tecció (casc, genolleres, colzeres... )

  10.30 h a 12.00 h Classe oberta
  12.00 h a 13.00 h Exhibició a càrrec de Team Lien
  13.00 h a 14.00 h Classe oberta
  14.00 h a 14.30 h Circuit lliure

• 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 h
- Tornada: un cop finalitzats els focs i cada 30 minuts

• Reserva de taules i cadires: dijous 17 i divendres 18 de juliol, de 19 h a 
21h, al parc de Ca l’Alfaro.

•• En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar.

• La Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Lla-
vaneres 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 RES-
ERVA EL DRET DE MODIFICAR AQUEST PRO-
GRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS 
QUE HO EXIGEIXEN.

MESURES DE SEGURETAT 
DEL CORREFOC D’ACORD 
AMB EL RD 563/2010 DE 7 DE 
MAIG:

a) Cal mantenir portes i finestres tan-
cades, aparadors i vidres protegits, 
tendals recollits, i no tenir roba 
estesa o altres elements com bande-
res, etc.

b) No col·loqueu elements que ob-
staculitzin el recorregut o el pas fluid 
de la gent (testos, taules, cadires, ve-
hicles, etc.)

c) No llanceu aigua fins que no hagi 
acabat l’actuació

d) No encengueu foc ni fumeu a prop 
del material pirotècnic

e) No envaïu l’espai dels grups d’ac-
tuació i no agafeu ni destorbeu cap 
dels seus membres

f) La roba més idònia per a partici-
par-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

NOTES




