
PRO GR AMA D’ACTIVITATS
Del 14 al 30 de novembre

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

El llistat de plats i establiments, 
el trobareu a
www.santandreudellavaneres.cat

Dissabte 22 de novembre

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 3 exemplars 
de la mateixa espècie.
2) Colliu el bolet sencer, amb tot el peu.

Al carrer de Munt
De 10.30 a 13.30h

Taller infantil: “Prepara el Nadal, 
fes el teu caga tió”, a càrrec 
del comerç de Llavaneres

A la plaça de la Vila
D’11.00 a 19.00 h
Taller de Jumping Clay

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 dels micòlegs 
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
D’11.00 a 21.00h
Fira de tardor. Tast de tapes i cerveses 
artesanes. Mostra del comerç. A 
càrrec dels restauradors i botigues 
de Sant Andreu de Llavaneres i 
productors de cerveses artesanes. 

18.00 h Recepció dels plats del Concurs 
gastronòmic de pomes farcides i bolets 

18.00 h Ball de gegants d’en Jaume 
Llull, la Minerva, l’Andreuet i la 
Salàcia a càrrec d’El Casal de 
Llavaneres i l’Escola Labandària.

18.30 h Xocolatada

19.00 h Tast, deliberació i veredicte 
del jurat del Concurs gastronòmic 
de pomes farcides i bolets

Diumenge 23 de novembre

A la plaça de la Vila
De 10.00 a 14.00h
Exposició de bolets. Repartiment 
de premis al bolet més gros 
i al bolet més rar.

“El toc de cuinar poma”. Amb les 
aportacions de tots els assistents 
completem el llibre sobre les diferents 
maneres de cuinar poma i bolet

Activitat infantil, “Reguem i 
lliguem les nostres pesoleres”, a 
càrrec dels productors de pèsol 
de Llavaneres Horta Marcó, 
Horta Pera i Horta Rabassa

D’11.00 a 19.00 h
Taller de Jumping Clay

Al passeig de la Mare de 
Déu de Montserrat
De 10.00 a 14.00 h 
Fira de tardor. A càrrec dels 
restauradors i botigues de Sant 
Andreu de Llavaneres.  

16a Promoció de productes típics:
12.00 h  Presentació de l’acte
12.30 h Degustació popular (fins a 
exhaurir existències): pomes farcides i 
bolets, oferts pels restauradors locals.

Al carrer de Munt
De 10.30 a 13.30 h 
Jocs gegants per a petits i grans

Tallers infantil “Prepara el Nadal, 
fes el teu caga tió”, a càrrec 
del comerç de Llavaneres.

Participants a la degustació:
CAN JAUME.
Port Balís s/n.
Tel. 937 926 960 / 937 952 012
www.canjaume.cat

RESTAURANT MASIA BARTRÉS.
Pg. Bellaire, 48.
Tel. 937 927 001
www.cateringmasiabartres.com

CAN PERICH.
C. de Munt, 59.
Tel. 937 929 793
www.canperich.cat

MENJAR CUITS ROSETA.
Av. Pau Casals, 29-31, local 13.
Tel. 937 926 164
http://menjarsroseta.wordpress.com

GOOD & FUNNY.
Pg. de les Monges, 2.
Tel. 937 952 645
www.goodandfunny.es

MAS NADAL RESTAURANT.
Veïnat Riera Avall, 8.
Tel. 937 927 244
www.masnadal.com

VIL·LA MINERVA.
Camí Pas del Pla, 3.
Tel. 937 926 104
www.vil·laminerva.com

RACÓ DEL NAVEGANT.
Port Balís, 24.
Tel. 937 928 613
www.elracodelnavegant.com

NATALIENES, L’ART EN DOLÇ.
Tel. 665 984 570
infonatalienes@gmail.com

FORN SANT ANDREU
Pg. 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, associacions i 
Ajuntament col·laboren en aquest 
acte desinteressadament.

La recaptació obtinguda en la 
degustació es destinarà a l’ASSOCIACIÓ 
LLAVANERES CONTRA EL CÀNCER

EN CAS DE PLUJA, LA DEGUSTACIÓ 
DEL DIA 23 ES TRASLLADARÀ  
A LA SALA POLIVALENT D’EL 
CASAL DE LLAVANERES

1. La participació en els concursos és oberta a tothom, sense excepció 
d’edat, a excepció de cuiners i altres professionals del sector.

2. Cada participant podrà presentar un sol plat per concurs.

3. En el concurs de pomes farcides, s’ha de lliurar un mínim de tres 
pomes amb la salsa corresponent; i en el concurs de bolets s’ha 

d’elaborar un plat en què l’ingredient principal sigui el bolet.

4. Per a inscripcions i recollida de números, cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament del 14 al 21 de novembre de 9.00 a 14.00 h. 

5. Els plats s’hauran de presentar a les 18h i s’hauran 
d’identificar amb el número del participant.

6. Hi haurà un premi únic de 150,00 € per al guanyador/a del concurs de pomes 
farcides, i un premi únic de 150,00 € per al guanyador/a del concurs de bolets.

7. El jurat estarà format per persones relacionades amb el 
món de la restauració de Sant Andreu de Llavaneres.

8. El veredicte del jurat es farà públic el dissabte 22 de novembre 
de 2014, a les 19.30 h al passeig Mare de Déu de Montserrat.

9. La participació en aquests concursos implica l’acceptació de les bases.

BASES DEL CONCURS DE
POMES FARCIDES

I DEL CONCURS DE BOLETS
FESTA MAJOR SANT ANDREU 2014

MOSTRA 
GASTRONÒMICA DE 
PRODUCTES TÍPICS

EL TOC DE CUINAR POMA

Més informació:
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Telèfon 937 023 600
A/e: p.eco.llavaneres@santandreudellavaneres.cat
www.santandreudellavaneres.cat

Organitzat per:

Hi col·laboren:

Mandonguilles amb xampinyons

Ingredients:
250 gr de vedella
250 gr de porc
1 ou
1 ceba
Bolets
Tomàquet, pa ratllat, all i julivert

Preparació:
Barregem tots els ingredients i deixem reposar una 
estona. Fem boletes i fregim. Elaborem el sofregit de 
ceba i tomàquet. Afegim les mandonguilles, una mica 
de brou i a fer xop xop.
Marc Gonzalvez / 9 anys

Bolets amb carn

Ingredients: 
Bolets: rovelló, rossinyol
Carn de vedella
Oli i sal

Preparació:
En una cassola sofregim la carn amb una mica de sal. 
Quan ja estigui feta, l’apartem. A la mateixa cassola hi 
passem els bolets i un cop fets hi afegim la carn.
Marc Ramos / 10 anys

Creps de poma per a nens i 
nenes 

Ingredients:
1 massa de crep 
2 pomes

Preparació:
Posar el crep al microones amb la poma tallada. A 
menjar. Bon appétit!
Marc Gonzalvez / 9 anys

Pastís de poma

Ingredients :
1 iogurt
La mida del iogurt de:
1 d’oli
2 de sucre
3 de farina
1 sobre de llevat
3 pomes filetejades
3 ous

Preparació: 
Barregem tots els ingredients. Agafem un motlle i ho 
posem tot al forn. I a menjar!
Pol Martinez / 8 anys

Pit de pollastre amb salsa 
de poma

Recepta ràpida i senzilla per sucar-hi pa!!

Ingredients:
Filets de pit de pollastre
6 pomes
1 ceba
Sal i pebre
Oli

Preparació:
En una cassola fem el pit de pollastre, volta i volta, 
ja salpimentat, i reservem. En la mateixa cassola hi 
posem la poma i la ceba, a foc molt lent, i ho sofregim 
lentament. Ho treiem i ho passem per la batedora. 
Afegim la salsa al pollastre i … Bon profit!

Crema de bolets

Ingredients:
Bolets dels bons
Ceba
Llet
Bacon
Ous

Preparació:
En una paella fregim la ceba. Quan estigui daurada, hi 
afegim els bolets, el bacon i els ous prèviament batuts. 
Ho passem per la batedora fins que quedi fi. Ho tornem 
a posar al foc i hi afegim la crema de llet. Remenem 
suaument i ho servim. Bon appétit!
Ona Gonzalvez / 7 anys

Arròs saltejat amb bolets

Ingredients:
Arròs
Bolets: trompetes de la mort o d’altres
Sal, oli, julivert, all

Preparació:
En una cassola coem l’arròs amb aigua. En una paella 
saltejem els bolets amb una picada d’all i julivert. Un 
cop fet, hi afegim l’arròs.
Joel / 7 anys

Rovellons a la brasa amb 
salsa verda

Ingredients:
Rovellons
Julivert
Oli
All

Preparació:
Coem els rovellons a la graella fins que estiguin al punt. 
Per fer la salsa verda, piquem el julivert i l’all i ho 
barregem amb l’oli i amb una mica de sal. Quan treiem 
els rovellons de la graella li tirem la salsa verda per 
sobre i ja ho tenim.
Joan Roca

Recull de receptes aportades pels 
visitants de l’edició 2013, on la poma i el 

bolet són els ingredients principals.

DESPLEGABLE FMSA+PPT 2014(o).indd   1 11/11/14   18.42



16a
2014
Fira de Tardor

del 14 al 30 de novembre

Dissabte 22 de novembre

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 

Diumenge 23 de novembre

08.00 h
29a Marxa Popular de Llavaneres 
Sortida: a les 8.00 h marxadors i a les 
9.00 h corredors; des del pati d’El Casal 
de Llavaneres. Preu: 10 € (el mateix dia) 
Organitzat per: Secció Esportiva 
d’El Casal de Llavaneres

18.00 h
Concert de Sant Andreu. Música del 
Tricentenari: Bach i Sammartini, amb 
Camerart-Orquestra del Maresme i direcció 
de Jordi Colomer; a l’església parroquial

Dilluns 24 de novembre

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

Dimarts 25 de novembre

12.00 h
Lectura del manifest del Dia 
Internacional de la No-violència contra 
les Dones; a la plaça de la Vila
Hi col·labora: Diputació de Barcelona 

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

Dimecres 26 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 28 de novembre

19.00 h
Veredicte del 2n Concurs de Pintura i 
Escultura de Sant Andreu. Tot seguit, 
inauguració de l’exposició de les obres 
seleccionades d’aquest segon concurs; a la 
sala d’exposicions de Can Caralt (l’exposició 
es podrà visitar fins al 4 de gener)
Organitzat per: Museu-Arxiu de Llavaneres

20.00 h i 20.30 h
Audició d’alumnes; a l’auditori de Can Caralt
Organitzat per: Escola Municipal de Música

Dissabte 29 de novembre

10.00 h
Torneig de ràpides d’escacs; 
al Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres. 

De 10.00 h a 14.00 h
Ludoteca infantil; al parc de Ca l’Alfaro

12.00 h
Classe oberta de Zumba amb Anna 
Casals; al parc del passeig de la 
Mare de Déu de Montserrat
Organitzat per: Gim Llavaneres

16.00 h
Torneig de tennis de taula;
a l’Institut Llavaneres
(accés per les pistes esportives de l’Institut)

18.00 h
Presentació del grup de batucada 
Els Batubanyuts; a la plaça de la 
Vila. En acabat, cercavila fins al 
pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: El Banyuts de Llavaneres
Recorregut: plaça de la Vila - carrer 
de Munt - passeig de Joaquim 
Matas - El Casal de Llavaneres

18.30 h
Espectacle infantil amb Marcel Gros; a la 
sala polivalent d’El Casal de Llavaneres   
Organitzat per: La Xarxa 
d’Espectacle Infantil i Juvenil

19.30 h
Xocolatada popular; al pati d’El 
Casal de Llavaneres
Organitzada per: Secció de 
Festes i Tradicions Catalanes 
d’El Casal de Llavaneres

21.00 h
Castell de focs; a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

22.00 h
Teatre: Un déu salvatge, de Yasmina 
Reza, a càrrec de la Companyia 
Inestable; a la sala polivalent d’El Casal 
de Llavaneres. Entrada gratuïta
Organitzat per: Secció de Teatre 
d’El Casal de Llavaneres

Diumenge 30 de novembre

08.00 h
21è Torneig de Golf Sant Andreu, modalitat 
stableford; al Club de Golf Llavaneras 
Organitzat per: Club de Golf Llavaneras

09.00 h
23a Tres hores de resistència 
de ciclomotors; als terrenys de 
sota el pont de l’autopista 
Organitzades per: Adventures Llavaneres

10.00 h
Simultània d’escacs per a tothom, a partir de 
10 anys, amb el mestre català Jordi Amigó
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.00 h
Arts marcials: exhibició de taekwondo 
i hapkido; al pavelló municipal
Organitzat per: Taekwondo Venzalá

11.30 h
Concelebració de l’Eucaristia presidida 
pel vicari episcopal, Mn. Segismon García 
Ramiro, amb l’acompanyament musical 
de l’organista Marcel Ferrer i la Coral 
Minerva; a l’església parroquial. Finalitzarà 
la celebració el cant dels goigs i la 
veneració de la relíquia de Sant Andreu.

12.00 h
Cercavila amb els grallers d’Espolla i 
els gegants d’Alella, Hostalric, Maçanet 
de la Selva, Manresa, el Port de la Selva, 
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Joan 
de Vilatorrada, Escola Cor de Maria 
de Sant Celoni, Escola Labandària 
i Sant Andreu de Llavaneres 

Recorregut: carrer dels Pintors Masriera, 
carrer del Cardenal Vives i Tutó, carrer 
de Clòsens, carrer del Doctor, passeig de 
Joaquim Matas, carrer de Munt i parc del 
passeig de la Mare de Déu de Montserrat
Organitzat per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes d’El Casal de 
Llavaneres

12.45 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 

19.00 h
Teatre: Un déu salvatge, de Yasmina 
Reza, a càrrec de la Companyia 
Inestable; a la sala polivalent d’El Casal 
de Llavaneres. Entrada gratuïta
Organitzat per: Secció de Teatre 
d’El Casal de Llavaneres

Juan Manuel Garcia 
Concepción

Alcalde

Joan Mora i Buch

Regidor de Promoció 
Econòmica, Cultura i 
Festes

Reinventant-nos

Llavaneres es prepara per viure la seva festa major de tardor. Una festa més íntima 
però que inclou propostes ben tradicionals, de les que imprimeixen caràcter a un poble. 
Amb la voluntat de mantenir tradicions però també d’innovar, aquest 2014 presentem 
una Fira de Tardor, el cap de setmana previ a Sant Andreu, amb novetats. Hi haurà tast 
de cerveses catalanes i concurs gastronòmic, de poma farcida i de bolets. No hi faltarà 
la tradicional degustació popular i els botiguers locals participaran d’una mostra de 
comerç al carrer. També hi haurà propostes per als més petits que, entre d’altres, 
podran ajudar a cuidar les pesoleres que ells mateixos van plantar a la plaça de la 
Vila... Noves propostes per reinventar la nostra festa gastronòmica de la tardor per 

excel·lència. 

Un cap de setmana de fira que serà el preludi de la Festa Major de Sant Andreu 2014. 
En aquest cas, tindrem ocasió de felicitar els Andreus i les Andrees i participar en les 
propostes culturals i esportives que, gràcies a l’esforç i la dedicació d’entitats locals, 
ben segur que seran tot un èxit: les tres hores de resistència, el teatre amb la gent de 
la Inestable, la cercavila de gegants... I, com a novetat, l’estrena del grup de batucada 

dels Banyuts. Gràcies a tots i a totes, perquè així es fa vila!

En aquest programa, hi trobareu les propostes de les dues celebracions. Dos intensos 
caps de setmana que confiem que us facin sortir de casa per participar-hi. No us 

decebran! 

Bona Festa Major!

N O T E S
• 21è Torneig de Golf Sant Andreu, modalitat stableford:

cal fer inscripció prèvia, del 17 al 26 de novembre, a 
l’OAC de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 10.00 h 
a 14.00 h, i dimarts, de 16.00 h a 20.00 h, i formalitzar la 

inscripció al Club de Golf Llavaneras fins al 26 de novembre. 
Enguany, les inscripcions són limitades. Trobareu la 

butlleta d’inscripció a l’Ajuntament i al web municipal: 
www.santandreudellavaneres.cat.

Cal estar empadronat a Llavaneres.

Preu: 20€ socis / 45 € no socis

• Teatre:
Un déu salvatge, de l’escriptora, actriu, novel·lista i 

dramaturga Yasmina Reza (París, 1959), és una sàtira 
de la parella i de la relació amb els fills que disecciona 
amb gran sentit de l’humor la societat contemporània 

sovint atrapada en allò políticament correcte.

La Inestable d’El Casal presenta la seva particular visió d’aquesta 
intel·ligent comèdia en què dos matrimonis, adults i civilitzats, 
es troben per resoldre un incident protagonitzat pels seus fills 

d’onze anys: un d’ells li ha partit dues dents a l’altre en un parc. 
Res que uns pares, ponderats i reflexius, no puguin resoldre. 

Però, a poc a poc, van transformant-se en autèntics salvatges. 

Amb direcció de Neus Gómez, l’obra compta amb la participació de 
Manel Llobet, Mònica  Masisern, Jordi Roldós i Lurdes Saavedra.

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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