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SANT ANDREU DE LLAVANERES_Del 15 al 18 de juliol
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Salutació »Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres

Xavier Noms i Casals
Regidor de Cultura, Festes i Joventut

Joan Mora i Buch
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Quan arriba l’estiu Llavaneres es tenyeix de tota mena de colors, s’omple 
d’aromes impossibles i se submergeix en melodies de Festa Major. No es 
tracta només de gresca i xerinola, de disbauxa i corredisses… consisteix 
en un sentiment especial que s’encomana a les llars, de família en família, 
i que ens converteix en un tot que ens fa sentir especials.
Per aquesta raó, el primer que farem aquest any és convertir carrers, 
camins, places, piscina, pavelló i tots i cadascun dels racons del poble en 
un arc de Sant Martí, màgic i gegant, que anirà acolorint la vila amb el to de 
cada barri. Són les Olimpíades Populars, uns jocs que esperem amb delit 
cada quatre anys, més per compartir que per competir i per demostrar que 
set barris fem un sol poble: el nostre.
Però aquí no s’acaba la màgia. La Festa Gran, La Minerva, també ens convida 
a engalanar-nos per dins i per fora, a trepitjar el carrer d’una manera que no 
fem durant la resta de l’any i que tant ens agrada, a inspirar un aire que 
durant aquests dies ens resulta diferent i especial i, sobretot, a gaudir d’un 
munt d’actes per a totes mides i edats, perquè la Festa Major és de tothom 
i per a tothom.
La nostra és una Festa Major dibuixada des de la ciutadania, amb la 
participació de comissions, entitats, associacions i comerç. L’ Ajuntament 
es deixa portar per aquest riu de bones propostes, a les quals dóna tot el 
suport. Com també dóna suport al cicle Can Caralt, obert per vacances, una 
aposta forta que aquest estiu no et pots perdre.
Et convidem a viure totes aquestes propostes de manera activa, a gaudir-ne, 
a fer-les teves i a sentir i fer sentir que entre tots fem #llavaneres.



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres
Organitzat per: Secció Esportiva d’El Casal de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



ACTES
festa major d’estiu • 2016

DIVENDRES 15 DE JULIOL DISSABTE 16 DE JULIOL

Crida a la Festa Major
20.15 h 
Carrers de Llavaneres i plaça de la Vila

Torneig de ràpides d’escacs
10.30 h
Casal de la Gent Gran

Xeringada infantil i festa 
de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
12 h
Pati del Labandària

Cercavila amb els gegants 
de Llavaneres
18 h 
Carrers de Llavaneres

Ball i xocolatada per a la 
gent gran
17.30 h 
Casal de la gent gran

Correfoc amb Els Banyuts
22 h 
Carrers de Llavaneres

Batucada amb Els Batubanyuts
20.30 h 
Carrers de Llavaneres

Ball amb l’Orquestra Girasol
23.30 h
Parc de Ca l’Alfaro

Pregó de Festa Major
a càrrec de l’actriu llavanerenca 
Mayte Carreras
20.30 h 
Plaça de la Vila

Barraques Joves 
amb les actuacions de 
Miquel del Roig
Animal 
Ebri Knight
22 h
Parc de Ca l’Alfaro



La Minerva
DIUMENGE 17 DE JULIOL DILLUNS 18 DE JULIOL

Simultània d’escacs
10.30 h 
Casal de la Gent Gran

Concelebració solemne 
de l’Eucaristia 
11.30 h 
Església parroquial

Inflables flotants 
i diversió en remull
d’11 h a 14.30 h  
Piscina municipal

Inflables flotants 
i diversió en remull
de 16 h a 19.30 h
Piscina municipal

Concert de gala amb 
l’Orquestra Montgrins
19.30 h 
Parc de Ca l’Alfaro

Ball de gala amb 
l’Orquestra Montgrins
23.30 h 
Parc de Ca l’Alfaro

Actuació castellera 
amb els Castellers de Cerdanyola 
del Vallès i els Xerrics d’Olot
18 h
Plaça de la Vila

Tornada a la festa
17 h
Carrers de Llavaneres

Pedalada popular
09.30 h 
Carrers de Llavaneres

Animació infantil 
amb la companyia El Flabiol
19 h 
Parc de Sant Pere

Cantada d’havaneres 
amb Cavall Bernat 
20.30 h 
Platja de Llavaneres

Castell de focs 
amb la Pirotècnia 
Tomàs de Benicarló
22.45 h 
Platja de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres



»Divendres 8 de juliol

19 h Actuació del grup artístic Esperit de Joventut del 
Casal de la Gent Gran
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

21.30 h Poesia i +
“24 Versos per segon”: recital poètic amb Míriam Cano, 
Francesc Gelonch i Esteve Plantada
“+ A prop”: espai íntim amb la participació del director de 
cinema  Albert Serra i la projecció del seu documental 
Cubalibre  (2014)
Lloc: Jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres

»Dissabte 9 de juliol

15.30 h Campionat Popular de Festa Major de 
Botifarra (joc de cartes), sistema suís
Preu: 30 € per parella
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Amics de la Botifarra de Can Perich

22 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de la  
Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

»Diumenge 10 de juliol

10 h  XXIV Trobada de la puntaire amb la participació 
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu 
de Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres

d’11 h a 14 h “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”: jornada 
de natació solidària amb les persones afectades per 
aquesta malaltia 
Lloc: piscina municipal

18.30 h Acte de cloenda de les Olimpíades Populars 
Lloc: plaça de la Vila 

21 h Teatre:“Treballs d’amor perduts” a càrrec de 
la Companyia Inestable i direcció d’Abel Coll
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 11 al dissabte 16 de juliol

De 18.30 h a 22 h IV Torneig Futbol 7 
Preu: 120€ per equip
Lloc: Camp de futbol 
Organitzat per: Veterans del CE Llavaneres

»Dijous 14 de juliol

21.30 h Concert d’orgue i flauta travessera
Els organistes Jared Post (Amèrica del Nord), Mila 
Chervenivanova (Bulgària) i Irina Vavilova (Rússia) 
acompanyats per la flautista Elisabet Franch 
(Catalunya) interpretaran música de Haendel, 
Mozart, Glück, Debussy i Telemann 
Lloc: Església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres i Festival Internacional d’Orgue Jaume 
Isern de Mataró.
Entrada lliure amb donatiu voluntari a benefici 
de la restauració de l’orgue

»Divendres 15 de juliol

20.15 h Crida a la Festa Major
Lloc: carrers de Llavaneres i plaça de la Vila
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

20.30 h Pregó de Festa Major a càrrec de l’actriu 
llavanerenca Mayte Carreras
Lloc: plaça de la Vila
                     
22 h Barraques Joves amb les actuacions de 
Miquel del Roig, Animal i Ebri Knight
Hi haurà servei de bar amb entrepans freds i calents
Lloc: parc de Ca l’Alfaro     
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals 

»Dissabte 16 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de Festa 
Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h Torneig de ràpides d’escacs
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

12 h Xeringada infantil i festa de l’escuma 
amb la companyia Els Farsants
Lloc: pati del Labandària
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: ADF Serralada del Montalt

17 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran 
amb animació i música en directe
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

18 h Cercavila amb els gegants i les colles del 
Prat de Llobregat, Móra d’Ebre, Salsa Jove 
(Girona), Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, 
Santa Coloma de Queralt, Vilanova d’Espoia, 
Escola Jaume Llull i Sant Andreu de Llavaneres. 
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
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

18.30 h Plantada de bèsties de foc
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 
Lloc: plaça de la Vila

20.30 h Batucada des de la plaça de la Vila 
fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzada per: Els Batubanyuts

10 h Simultània d’escacs per a tothom a partir 
de 10 anys
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida 
per l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís 
Martínez Sistach. En acabar, acte d’adoració i benedicció 
amb el Santíssim Sagrament 
Lloc: Església parroquial

17 h Tornada a la festa. Batucada des d’El Casal de 
Llavaneres fins a la plaça de la Vila
Organitzat per: Els Batubanyuts
  
18 h Actuació castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola del Vallès i els Xerrics d’Olot
Lloc: plaça de la Vila

19.30 h Concert de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.30 h Ball de gala amb l’Orquestra Montgrins
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Dilluns 18 de juliol

d’11 h a 14.30 h i de 16 h a 19.30 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscina municipal
 
19 h Animació infantil amb la companyia El Flabiol: 
música, balls, cançons, globus, xanquer i jocs amb 
la participació de tothom!
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat 
i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Futbol Club Llavaneres i Escola de 
Futbol Llavaneres

22.45 h Castell de focs amb la Pirotècnia Tomàs 
de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

»Dissabte 23 de juliol

21.30 h Activitat astronòmica: “Tres déus romans
i un triangle al cel d'estiu”
Lloc: Casal de Joves
Hi col·labora: Cosmos, grup d’astronomia de Mataró

»Dissabte 30 de juliol

21 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

CICLE DE CONCERTS
Can Caralt, obert per vacances

»Divendres 5 d’agost 
Duo Tocatta i l’espectacle Violintàstic 
(música clàssica amb notes d’humor)

»Divendres 12 d’agost 
Òscar Font Xou 
(quartet de jazz)

»Divendres 19 d’agost 
Clara Peya 
(cançó d’autor de música pop i jazz)
 
»Divendres 26 d’agost
Sara Pi
(versàtil cantant de rhythm & blues i soul)
 
Lloc: Jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Hi haurà servei de bar

NOTES

» Fira d’atraccions
Horari: divendres, dissabte i diumenge: de 17 h a 2 h; dilluns i dimarts: 
de 17 h a 24 h
Dimarts 19 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb 
motiu del Dia del Nen 
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» Fira d’artesania
Horari: divendres: de 17 h a 24 h; dissabte, diumenge i dilluns: de 10 h a 24 h
Lloc: passeig de la Mare de Déu de Montserrat

» Tots els actes són gratuïts, excepte:
 - Campionat Popular de Botifarra: 30 € per parella
 - XVIII Campionat de Pitch and Putt: 15 € infantil / 20 € adult
 - IV Torneig Futbol 7:120 € per equip. 
   Inscripcions: veteransfutbol@hotmail.com

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la nit de divendres i ho fa posant 
el focus en la relació que hi ha entre poesia i cinema: un idil·li que els 
nostres convidats confessen amb entusiasme davant la càmera i els 
lectors.  

“24 Versos per segon” és un recital de Míriam Cano, Francesc Gelonch 
i Esteve Plantada, tres veus poètiques que escriuen sovint poemes que 
esdevenen imatges i que alhora sorgeixen de les imatges i del cinema. 
Els 24 fotogrames per segon d’algunes pel·lícules poden trasbalsar-nos. 
La lectura dels seus poemes, també. 

“+ A prop” és un espai per conèixer amb més profunditat un creador i la 
seva relació amb la poesia. En aquesta ocasió el convidat és Albert Serra, 
el director de cinema més internacional i singular de casa nostra. Conclourà 
la seva intervenció la projecció de Cubalibre (2014), un curtmetratge musical 
de 18 minuts de durada. Es tracta d’un homenatge a Rainer Werner 
Fassbinder i el seu actor Günter Kaufmann amb l’estil inconfusible del català.  

» Enguany es commemoren els 400 anys de la mort de William Shakespeare. 
Per homenatjar la figura d’aquest gran dramaturg, poeta i actor anglès, la 
Companyia Inestable, amb adaptació i direcció d’Abel Coll, ens presenta 
“Treballs d’amor perduts”: El Rei de Catalunya, acompanyat de tres nobles, 
decideix dedicar-se a l’estudi durant tres anys. Això implica que hauran de 
tancar i barrar les portes a l’amor. Però l’arribada de la Princesa de 
França i les seves donzelles no els ho posaran gens fàcil. 

“Treballs d’amor perduts” està considerada una de les primeres obres de 
Shakespeare, que podria haver escrit el 1594. En la seva estructura i 
plantejament es nota certa influència de la Commedia dell’Arte italiana.
 

» Campionat Popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran 
a terme el 9 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres

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

» Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el RD 563/2010 
de 7 de maig: 

a) Cal mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres  
    protegits, tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements  
     com banderes, etc.
b) No col·loqueu elements que obstaculitzin el recorregut o el pas   
    fluid de la gent (testos, taules, cadires, vehicles, 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’actuació i no agafeu ni destorbeu   
    cap dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-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

» 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

» L’activitat astronòmica consta d’una petita xerrada en què es farà 
referència a la mitologia romana per conèixer els tres déus que 
s’amaguen darrere de Mart, Saturn i Júpiter i la seva relació amb la 
deessa Minerva. Tot seguit podem observar planetes i estels brillants 
amb telescopis.

» Reserva de taules i cadires: dijous 14 i divendres 15 de juliol, 
de 19 h a 21 h, al parc de Ca l’Alfaro.

» En els concerts de nit de Ca l’Alfaro hi haurà servei de bar a les 
Barraques de les entitats.

La Regidoria  de Cultura i  Festes de l’Ajuntament  de Sant  
Andreu de Llavaneres 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 RESERVA EL DRET DE 
MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES 
ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

recurregut
CORREFOC

FINAL

INICI

22 h Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de 
Cerdanyola (Mataró), els Diables de Canet, els Diables 
de Sant Cugat del Vallès, el Grup de foc de Sant Boi de 
Llobregat, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma 
(Sant Feliu de Codines), el Drac de Granollers i Els 
Banyuts de Llavaneres
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
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres 

23.30 h Ball amb l’Orquestra Girasol
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

»Diumenge 17 de juliol

09.30 h XVIII Campionat de Pitch and Putt de 
Festa Major amb sortida simultània 
Preu: 15 € infantil / 20 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

09.30 h Pedalada popular: sortida des del passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat 
Lloc: carrers de Llavaneres


