18

LM

La Minerva
DEL 13 AL 16 DE JULIOL 2018
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SALUTACIÓ
El que teniu a les mans és ja, avui per avui, molt més que un
programa de Festa Major. Afortunadament, amb el pas del temps, i
cada vegada més, l’estiu s’ha anat omplint d’actes i esdeveniments
que s’allarguen des de juny fins a setembre, reservant, això sí, la
nostra Festa Major de La Minerva com a referent inqüestionable,
com a punt de trobada per excel·lència.
Encetàvem l’estiu amb el Concert del Solstici, en el marc
incomparable del Pla de l’Ermita de Sant Sebastià, i hem deixat
enrere també la Revetlla Jove de Sant Joan i la festa de Sant Pere;
Ara ens disposem a gaudir d’una nova edició del Poesia i +, de les
sardanes, del teatre, dels actes propis de La Minerva, del Festival
Benèfic contra el Càncer, del cicle de concerts Can Caralt Obert per
Vacances, del Cinema a la Fresca, dels Concerts d’Orgue a
l’Església, i de la música als jardins de Can Riviere del Pausa’t
previst al setembre.

Encarem, doncs, l’estiu amb ganes de viure’n els matins, les tardes
i les nits, i de retrobar-nos amb la nostra gent, amb la il·lusió que
una flor no faci estiu, sinó que l’estiu en faci moltes, de flors!
Desitgem de tot cor que gaudiu de totes i cada una d’aquestes
propostes, una part rellevant dels quals cal agraïr a la Comissió de
Festes i al seu entusiasme i dedicació.

Bona Festa Major de la Minerva, i bon estiu a tots i a totes!!!

Joan Mora i Buch
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Xavier Noms
Regidor de Cultura i Festes,
i de Joventut
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» DIVENDRES 6 DE JULIOL
20.00 h

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

» DISSABTE 7 DE JULIOL
10.00 h

Caiac i pàdel surf en família
Lloc: platja d’El Balís
Hi col·labora: CN El Balís

Festival Poesia i +
19.30 h

“Teoria dels colors”, amb Anna Maluquer, Sabine Dufrenoy,
Lis Costa i Josep M. Jordana
(espectacle poètic per a la vista i l’oïda)

20.00 h

Peru Saizprez (poeta de textos elàstics i voladors)

20.30 h

Germà Aire (projecte musical d’avantguarda)
Lloc: Museu i jardins de Can Caralt
Organitzat per: Fundació Palau i Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres

21.00 h

42è Aplec de la sardana; amb la participació de les cobles:
Palafolls, Jovenívola de Sabadell i Principal del Llobregat
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Cultura d’El Casal de Llavaneres

22.30 h

Teatre: “Lo fin’amor”; escrita i dirigida per Albert Estengre,
i posada en escena a càrrec de la Companyia Inestable
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres

» DIUMENGE 8 DE JULIOL
de 10.00 h a 14.00 h XXVI Trobada de la puntaire amb la participació de
diferentsescoles, grups i tallers vinguts d’arreu de
Catalunya
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
10.00 h

Caiac i pàdel surf en família
Lloc: platja d’El Balís
Hi col·labora: CN El Balís

d’11.00 h a 14.00 h

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

15.30 h

Campionat popular 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

22.00 h

Teatre: “Lo fin’amor”, escrita i dirigida per Albert Estengre, i
posada en escena a càrrec de la Companyia Inestable
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres
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» DIVENDRES 13 DE JULIOL
20.30 h

Pregó de Festa Major a càrrec de Tona Devesa
Lloc: plaça de la Vila

20.45 h

Sonada d’inici de Festa Major i estrena de la partitura
musical del Ball de gegants composada pel musicòleg
mataroní Pol Ducable. Interpretació a càrrec de la banda de
músics de La Minerva 2018: amb els grallers i Els
Batubanyuts d’El Casal de Llavaneres, alumnes de l’Escola
Municipal de Música i altres músics locals
Lloc: plaça de la Vila
Tot seguit, rua d’acompanyament fins al parc de Ca l’Alfaro
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres i Escola Municipal de
Música Llavaneres

21.15 h

Sopar popular a les carpes de les entitats, amenitzat amb
l’actuació del Combo de l’Escola Municipal de Música
Llavaneres
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Veterans Futbol, Els Batubanyuts, AE Esclat i
Associació de les Llums

22.00 h

Llabarraques amb Dj Hochi (Sala Clap), Pirat’s Sound
Sistema, Atupa i Dj Uri Farré (Europa FM)
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Comissió de Festes i entitats locals

» DISSABTE 14 DE JULIOL
09.30 h

XX Campionat de Pitch and Putt de Festa Major amb sortida
simultània
Preu: 16 € infantil / 22 € adult
Lloc: Escola de Golf HCP 1

12.00 h

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

17.00 h

XX Campionat de Pitch and Putt de Festa Major amb sortida
simultània
Preu: 16 € infantil / 22 € 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

17.30 h

Cercavila amb els gegants i les colles d’Argentona, Castellcir,
Colla de l’Ocellaire (Barcelona), El Masnou, Prats de
Lluçanès, Ripoll, Vidreres, Escola Jaume Llull i Sant Andreu
de Llavaneres
Recorregut: El Casal de Llavaneres, carrer dels Pintors
Masriera, carrer del Cardenal 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
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de 18.00 h a 24.00 h

Gas Quiet Market (roba, complements, gastronomia,
música i lleure)
Lloc: part alta del port Balís
Organitzat per: Gas Division

18.30 h

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

20.30 h

Cercavila sense foc de bèsties i diables des de la plaça de la
Vila fins al pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres

22.00 h

Correfoc amb el Ball de Diables Atabalats de Cerdanyola
(Mataró), els Diables de les Corts (Barcelona), El Gall de Ripoll,
L’Abraxas (Palau-solità i
Plegamans) i Els Banyuts de
Llavaneres
Recorregut: El Casal de Llavaneres, avinguda de Catalunya,
passeig de la Mare de Déu de Montserrat i plaça de la Vila,
amb un gran espectacle final
Organitzat per: Els Banyuts de Llavaneres

23.30 h

Nit de festa amb Hotel Cochambre
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

» DIUMENGE 15 DE JULIOL
09.30 h

XX Campionat de Pitch and Putt de Festa Major amb sortida
simultània
Preu: 16 € infantil / 22 € 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

d’11.00 h a 14.00 h

Tobogan gegant d’aigua “Splash Slide”: emoció
garantida al llarg de 75 metres. És una activitat per a
tots els públics però cal respectar les normes d’ús
Lloc: carrer dels Contrabandistes (Escola Jaume Llull)
Circuits sobre rodes i minitennis
Lloc: pati de l’Escola Jaume Llull
Hi col·labora: Policia Local i Tennis Mora

11.30 h

Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida pel pare
salesià Narcís Frigola i Ramió, i l’acompanyament musical del
Cor Madrigalista de Mataró, amb direcció de Daniel Cardenal.
En acabar, acte d’adoració i benedicció del Santíssim
Sagrament
Lloc: església parroquial

12.00 h

Vermut modernista
Viu La Minerva del 1900
Lloc: carrer de Munt
Organitzat per: Visca Llavaneres

17.30 h

Actuació castellera amb els Capgrossos de Mataró
Lloc: plaça de la Vila
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de 18.00 a 24.00 h

Gas Quiet Market (roba, complements, gastronomia, música
i lleure)
Lloc: part alta del port Balís
Organitzat per: Gas Division

19.00 h

Concert de gala amb l’Orquestra Maravella
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

22.30 h

Ball de gala amb l’Orquestra Maravella
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

» DILLUNS 16 DE JULIOL
d’11.00 h a 14.30 h
i
de 16.00 h a 19.30 h
de 18.00 a 24.00 h

Inflables flotants i diversió en remull
Lloc: piscina municipal

Gas Quiet Market (roba, complements, gastronomia, música
i lleure)
Lloc: part alta del port Balís
Organitzat per: Gas Division

19.00 h

Animació infantil amb la companyia DeParranda
Lloc: parc de Sant Pere

20.30 h

Cantada d’havaneres amb Els Pescadors de l’Escala i rom cremat per
a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: Associació de les Llums

22.45 h

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

» DIMECRES 18 DE JULIOL
21.30 h

Actes del Centenari de l’orgue de Llavaneres
Concert d’orge i trompeta
Esther Ciudad (orgue) i Alfonso González (trompeta)
interpretaran temes de Jeremiah Clarke, Giovanni
Buonaventura Viviani, Giulio Caccini, J.S. Bach, Peter
Longworth, Alan Hovhaness, Xavier Montsalvatge, Louis
Vierne, Sebastián Durón, Manuel de Falla, Juan de Navas
i Henry Purcell
Lloc: església parroquial
Hi col·labora: Parròquia de Sant Andreu de Llavaneres i
Festival Internacional d’Orgue Jaume Isern de Mataró

» DISSABTE 28 DE JULIOL
21.00 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 10 D’ AGOST: Velvet Cadles
Cinquanta anys després que formacions com The Platters o The Temptations
lideressin llistes d’èxits d’arreu del món amb cançons com Only you o The grate
prettender, el duduà torna als escenaris amb Velvet Candles, un quintet vocal
barceloní que format per Mamen Salvador (contralt), Miguel Ángel García (primer
tenor), Agustí Burriel (segon tenor), Eduard Peregrin (baríton) i Juan Ibáñez (baix). El
seu repertori inclou clàssics del doo-wop i composicions pròpies en un show ple de
ritme, virtuosisme i bones vibracions. Un concert fàcil de gaudir i difícil d’oblidar.
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» DIVENDRES 17 D’ AGOST: Wom Quartet
Clara Luna (piano i veu), Laia Forti (bateria i veu) i Gemma Abrie (contrabaix i veu) sn
tres representants de la nova generació de músics del panorama català, tres dones
amb empenta, talent i una llarga i sòlida trajectòria que les ha portat a aventurar-se
en un nou repte musical: poder cantar i tocar un instrument alhora. De la unió
d’aquestes inquietuds en resulta una proposta atrevida, sensible i atractiva a tots els
sentits, on conflueixen diferents estils com el jazz, la bossanova, el soul o el pop a
través d’arranjaments propis.

» DIVENDRES 24 D’ AGOST: Eduard Canimas
Músic i cantant, Eduard Canimas va començar la seva trajectòria musical als anys
vuitanta tocant en bars de Girona amb el seu amic Adrià Puntí, amb qui versionava
des de Lou Reed fins a Pau Riba o David Bowie. Les seves cançons, a mig camí del
surrealisme i l'espiritualitat, es poden situar en les òrbites galàctiques de Jaume Sisa
i Pau Riba. Estilísticament basculen entre la cançó d'autor i el rock.

» DIVENDRES 31 D’ AGOST: Marc Ferrer Trio

Aquesta formació neix el mes de gener de 2015, quan el pianista Marc Ferrer té la
inquietud d’encapçalar un projecte en solitari fent composicions pròpies i clàssics del
blues i el jazz. Per portar-ho a terme compta amb dos dels millors músics del gènere
d'aquest país, com són Pep Rius, al contrabaix, i Olivier Rocque, a la bateria. El
resultat és un projecte molt íntim que, de ben segur, farà vibrar el públic.
Lloc: jardins de Can Caralt
Hora: tots els concerts comencen a les 22.00 h
Organitzat per: Comissió de Festes
Amb servei de bar
Els dies de concert hi haurà una visita comentada al Museu i a la Pinacoteca,
a les 20h.

» Cinema obert
La Regidoria de Cultura, en col·laboració amb Sozo Events, us convida a gaudir de
l'estiu i del cinema en un entorn privilegiat. Els dissabtes 11, 18 i 25 d’agost, de 20 h
a 1 h de la matinada, els jardins de Can Caralt es convertiran en un espai únic on
poder gaudir del cinema, la música i molt més. Aquest és un projecte inclòs en els
Pressupostos Participatius 2018.

» Pausa’t Fest

Vermuts & ritme

El tram final de l'estiu arriba amb molta diversió i bon ambient de la mà de la
Regidoria de Cultura en col·laboració amb Sozo Events amb la celebració del
Pausa’t Fest, un nou format de vermuts creatius que planteja la fusió de música, art i
gastronomia. Un espai de diversió, inspiració i bon rotllo finançat amb els
Pressupostos Participatius 2018.
Pausa’t Fest neix del desig del poble de tenir un esdeveniment cultural, divertit,
creatiu, atrevit i per a totes les edats. Els dissabtes 1, 8 i 15 de setembre, de 12.30 h a 23
h, al parc de Can Riviere hi conviurà la música en directe km 0, la gastronomia dels
food-trucks, els espectacles de petit format, el vermut de qualitat, les activitats
culturals... i moltes més coses que haureu de descobrir!

» Actes del Centenari de l’orgue de Llavaneres
Lloc: església parroquial

Dimecres 18 de juliol, 21.30 h: Concert d’orgue (Esther Ciudad) i trompeta (Alfonso
González)

Dimarts 31 de juliol, 20.30 h: Concert d’orgue (Raúl Prieto)
Dimecres 8 d’agost, 20.30 h: L’orgue: 100 anys omplint de música de l’església de
Llavaneres, conferència a càrrec d’Albert Blancafort, mestre orguener i restaurador de
l’orgue de Llavaneres
Dimecres 22 d’agost, 20.30 h: Concert d’orgue (Jordi Pajares)
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» notes
» FIRA D’ATRACCIONS
Horari: divendres, dissabte i diumenge, de 17 h a 02 h; dilluns i dimarts, de 17 h a 24 h
Dimarts 17 de juliol les atraccions tenen un descompte del 50% amb motiu del Dia
del Nen
Lloc: passeig de Jaume Brutau

» FIRA D’ARTESANIA
Horari: dissabte, diumenge i dilluns, d’11 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
• XX Campionat de Pitch and Putt: 16 € infantil / 22 € adult

» Poesia i + es projecta a Llavaneres la tarda de dissabte i ho fa amb una
triple proposta:

Anna Maluquer, en català, i Sabine Dufrenoy, en francès, reciten Teoria dels colors de
Palau i Fabre, amb un muntatge audiovisual creat per Lis Costa i Josep M. Jordana.
Aquest és un espectacle que consta de set poemes pertanyents al llibre Poemes de
l’Alquimista de Josep Palau i Fabre, cadascun sobre un color, que el poeta va dedicar
“al boig dels colors, Picasso”. L’espectacle proposa un joc de colors i un diàleg poètic
entre les rapsodes i la pantalla que endinsa l’espectador en la paleta del gran artista
del segle XX.

Després d’escoltar els colors de Palau i Fabre i Picasso sortim als jardins de Can Caralt
per continuar transitant entre colors i mots. Peru Saizprez, el poeta madrilimeño,
rastrejador de racons, inventor de paradoxes i experimentador incansable, aterra al
Poesia i + per sorprendre’ns amb els seus textos elàstics i voladors. Una veu poderosa,
un humor i una imaginació ingents i objectes i accions que amplien el text són alguns
dels seus trets distintius.
I per acabar la vetllada, mentre es va fent fosc, als jardins de Can Caralt podrem
endinsar-nos en l’univers oníric i suau de Germà Aire, el projecte musical del duet
vigatà format per Luca Masseroni i Andreu Ribas on les fórmules experimentals es
conjuguen amb esquemes clàssics i textures molt properes al pop. Les seves
composicions canvien de color de manera espontània, on diferents percussions i
sonoritats convergeixen en un tot. Els límits no existeixen i les normes hi són per
trencar-les.

» La Companyia Inestable té l’honor de presentar “Lo fin’amor”, una obra inèdita,

escrita per a l’ocasió pel seu director Albert Estengre: “Temps era temps a Occitània hi
va néixer una nova manera d’estimar, era lo fin’amor. Deia que l’amor no ha de néixer
de la carn sinó del pensament. Però val més que això us ho expliqui el trobador, aquell
que de l’amor en feia pensament i passió, el que cantava, el que l’observava en tota la
seva grandesa... que jo només en sóc el director”.
Amb el marquès i la marquesa, la reina i el rei, i una cort de justícia ben singular, la
Companyia Inestable proposa una vetllada plena d’humor en què l’amor és el
protagonista.

»

Campionat popular de Botifarra, sistema suís. Les inscripcions es portaran a
terme el 8 de juliol, a partir de les 10 h, al pati d’El Casal de Llavaneres.

» “SPLASH SLIDE” : NORMATIVA D’ÚS DEL TOBOGAN INFINIT
1. No apte per a nens menors de 4 anys
2. Cal anar amb vestit de bany o pantalons curts
3. Cal baixar pel tobogan amb els flotadors que facilitarà la pròpia organització.
No es pot baixar amb altres flotadors
4. Cap part del cos pot tocar la superfície de lliscament
5. En el recorregut no es pot córrer, baixar de genolls, fer tombarelles, ni quedar-se
parat
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Per a un millor funcionament de l’activitat:
• No es pot fer cua per a una altra persona ni guardar la tanda a ningú
• No està permesa l’entrada a qualsevol persona amb alguna malaltia contagiosa,
ferida oberta o amb alguna fractura
• No es poden entrar begudes, menjar ni objectes punxeguts o perillosos
• No està permesa l’entrada a persones que estiguin sota la influència de l’alcohol
o les drogues

»

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

»

Per motius de seguretat, el llançament del castell de focs començarà un cop hagi
passat el tren de les 22.48 h.

» Reserva de taules i cadires: dijous 12 i divendres 13 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 carpes de les
entitats.

»

Per a les activitats de caiac i pàdel surf cal inscripció prèvia
(ajllavaneres.cat/nautica). Les places són limitades

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.

RECORREGUT

CORREFOC

Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord
amb el RD 989/2015 de 30 d’octubre:
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
LA REGIDORIA DE CULTURA I FESTES ES RESERVA EL
DRET DE MODIFICAR AQUEST PROGRAMA SI HI HA
CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.
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