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28, 29 i 30 de novembre



PROGRAMACIÓ:

Nani Mora i Buch
Alcalde

Xavier Noms i Casals
Regidor de Cultura i Festes

Encarem ja la recta final d’un any que, per a molts, és un any per oblidar. Hi ha un 
desig generalitzat de deixar enrere aquest 2020 el més aviat possible tot albirant, 
amb esperança, un 2021 on puguem començar a viure enlloc d’intentar, tot just, 
sobreviure. 

En aquest context, hem plantejat un Sant Andreu possibilista (no hem gosat 
dir-ne «Festa Major» pel context i les condicions en què caldrà dur a terme la 
celebració), però amb la determinació de fer arribar a totes les llars l’essència 
del nostre Sant Andreu de sempre.

Efectivament, aquest «Sant Andreu Virtual» ens portarà a casa tota la música, 
els contes, els actes litúrgics, els focs d’artifici i altres esdeveniments que no 
ha estat possible de programar en format presencial. Ho podreu seguir tant pel 
canal de YouTube de l’Ajuntament com per la nostra emissora municipal: 
Ràdio Llavaneres. Així, mirem d’acomplir un doble objectiu: seguir oferint un 
servei ludicofestiu que anímicament i emocional segurament necessitem 
més que mai i, alhora, donar suport als professionals de la cultura que es 
troben en un atzucac des de fa mesos.

Ens fa goig, també, anunciar-vos el «Campament Reial de ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient» que podreu visitar la tarda del dia 5 de gener del 2021   
i que serà possible gràcies a la il·lusió, la dedicació i l’esforç de la gent de la 
Comissió de la Cavalcada de Reis, en col·laboració amb l’Ajuntament.

Fem que la festa entri a casa nostra i als nostres cors.
BON SANT ANDREU VIRTUAL 2020!

Tots els actes programats seran emesos pel canal de Youtube de l’Ajuntament, 
youtube.com/ajllavaneres i per Ràdio Llavaneres 107.8 FM. Trobareu tota la 
informació actualitzada al web municipal ajllavaneres.cat/santandreu20. 
No hi haurà presència de públic en els espais municipals.

Diumenge 22 de novembre
18:00 h. Emissió en directe del Concert Camerart - Orquestra del Maresme,
des de l’Església parroquial de Llavaneres.

Divendres 27 de novembre
17:00 h. Obertura de l’exposició de les obres seleccionades pel jurat del V Concurs 
de Pintura i Escultura. També es farà públic el veredicte del jurat. 
Museu - Arxiu de Llavaneres. Can Caralt, carretera de Sant Vicenç, 14. Fins el 10 de gener de 2021.

Dissabte 28 de novembre
12:00 h. Contacontes: Un dia al mar, espectacle infantil musicat.
Després d’una pluja d’estels, l’Ananda troba prop la seva barca, una petita estrella perduda 
que farà que els amics del mar s’ uneixin i naveguin mar endins, entre cançons i jocs, per 
ajudar a una nova amistat que brilla…
Marta Arnaus: guió, interpretació Jordi Bardella i Òscar Igual: músics
Espectacle recomanat per infants fins a 6 anys

19:00 h. Multifocs, des de 4 punts diferents visibles al llarg de tot el poble.
A càrrec dels Banyuts, colla de diables d’El Casal de Llavaneres
Sintonitzeu Ràdio Llavaneres (107.8 FM o radiollavaneres.cat) i podreu escoltar la música que 
acompanyarà els focs! Viviu el piromusical de Sant Andreu 2020 des de casa! 

19:30 h. Concert Confinat: Amb els músics locals Sander Classen, 
Abel Munné, Jems i Absolut

Diumenge 29 de novembre
12:00 h. Contacontes: Animal, de Ferran Martin.
A partir d’un conte que dona cabuda a d’altres contes a dins seu, com una nina russa, 
aquest metaconte narra diferents rondalles que tenen als animals com a protagonistes. 
Contes procedents de la tradició oral de diferents pobles del món (Catalunya, Illes 
Balears, Rússia, Bulgària, Àfrica negra...). 

13:00 h. Vermut Musical: Repetició del Concert Confinat,
amb Sander Classen, Abel Munné, Jems i Absolut
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El concurs serà en format fotogràfic, 
amb la concessió de dos premis en règim 
de concurrència competitiva i amb un únic 
guanyador per cada categoria:
A) Per la fotografia artística amb més varietat d’espècies de bolets (100 €)
Cada fotografia pot mostrar un màxim de dos bolets per espècie
B) Per la fotografia artística amb el bolet més rar (100 €)
1. El Concurs de Bolets 2020 és obert a tothom, sense excepció. 
2. La inscripció és gratuïta i es formalitzarà en el mateix moment en què es publiqui
la fotografia a Instagram. Caldrà que s’etiqueti l’Ajuntament de Llavaneres (@ajllavaneres)
i que s’utilitzi l’etiqueta #boletsllavaneres. Només es valoraran aquelles publicacions que        
es puguin recuperar i no pas les que es publiquin de manera efímera. 
3. Tan sols hi podran participar totes les fotografies que compleixin aquest requisit i que es 
publiquin fins el 30 de novembre, coincidint amb la celebració de la Festa Major d’hivern       
de Llavaneres en honor al seu patró, Sant Andreu.
4. Un jurat, format per persones de l’Agrupació Micològica Berguedana, serà l’encarregat 
d’emetre el veredicte tenint en compte els següents criteris de valoració:
  a) La quantitat d’espècies diferents presentades a la imatge i la qualitat tècnica i artística  
de la fotografia.
  b) El bolet més rar o estrany presentat a la imatge i la qualitat tècnica i artística de la 
fotografia. 
5. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic al web municipal (www.ajllava    
neres.cat) i a les xarxes socials municipals el dijous 10 de desembre de 2020.

Com a mesura preventiva de la Covid-19, el concurs no serà presencial i s’ha pensat 
en un format fotogràfic i/o videogràfic. S’estableixen dues categories i quatre 
premis, en règim de concurrència competitiva, repartits de la següent manera:

· LLAVAMASTERXEF: Adreçat al públic en general. La participació pot
ser individual o en grups d’un màxim de 3 persones, dues de les quals han
de ser més grans de 16 anys. S’estableixen 3 premis:
 1r Premi: Plat de tardor (100 €)
 2n Premi: Plat amb Pèsol Garrofal (100 €)
 3r Premi: Les bones postres (100 €)
· LLAVAMASTERXEF JUNIOR: Adreçat a infants fins a 15 anys. 
Tots els participants han de tenir un màxim de 15 anys.
          4t Premi: Llavamasterxef Jr (100 €)
1. El Concurs de cuina Llavamasterxef 2020 és obert a tothom, sense excepció.
2. La inscripció és gratuïta i es podrà tramitar a través del formulari que es publicarà     
al web municipal (www.ajlllavaneres.cat) i fins el dijous 26 de novembre de 2020 a    
les 8 h del matí.
3. Els participants que optin al segon premi s’hauran de presentar a l’edifici Ca l’Alfaro 
el divendres 27 de novembre de 2020, de 9 a 14 h, per recollir els pèsols a cuinar.
4. Un jurat format per persones relacionades amb el món de la restauració i del Pèsol 
Garrofal de Sant Andreu de Llavaneres emetrà el veredicte. 
5. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dijous 10 de desembre de 2020.

MOSTR A DE TEATRE
                     DANI TÀPIAS

CONCURS DE
  BOLETS 2020

CONCURS DE CUINA 
LLAVAMASTERXEF 2020  

#boletsllavaneres

Diumenge 13 de desembre de 2020
18:00 h. Ciutat Llunyana

Diumenge 10 de gener de 2021
18:00 h. Perduts 

Dissabte 23 de gener de 2021
21:30 h. Estrena a Catalunya de: 36 preguntes que faran
que t'enamoris... 
Consulteu el web municipal per a actualitzacions.

 

Dilluns 30 de novembre
11:00 h. Repic festiu de campanes per part de Llorenç Gómez, Josep Ferrer, Fina 
Calpe, Joan Devesa i Miquel Aliveres
11:30 h. Missa Solemne de Festa Major presidida per Mn. Jordi Illa Carlos, arxipreste 
i rector de Maria Auxiliadora de Mataró, i concelebrada pels mossens de l'arxiprestat. 
Presentació oficial de Mn. Andrew Llanes Amaro com a membre de l'equip sacerdotal per 
atendre les tres viles, amb la participació de l'Orfeó de Sant Vicenç i acompanyament 
d’orgue a càrrec de Marcel Ferrer i Rovira. Finalitzarà la celebració amb el cant dels 
goigs i la veneració de la relíquia de Sant Andreu. 
13:00 h. Felicitació telemàtica de l’Alcalde als Andreus i Andrees
13:05 h. Contacontes: La volta al món en uns quants contes, de Moi Aznar 
Martin, de la Cia Jomeloguisjomelo.com. El públic viatjarà d’un país a l’altre a cop de 
contes i cançons. Un espectacle per a tota la família, al més pur estil d’El Flautista 
d'Hamelín. Espectacle recomanat per infants fins a 11 anys

19:00 h. Repetició en diferit del Concert Camerart - Orquestra del Maresme, 
des de l’Església parroquial de Llavaneres.

Divendres 15 de gener
19.30 h. Obertura de l'exposició de pintura de Carmen de la Rosa, al 
Museu Arxiu de Llavaneres. Can Caralt.



     CONCURS                          
D’APAR ADOR i BALCONS

           DE NADAL 2020

S’estableixen dues categories de participació i hi haurà dos premis en règim de 
concurrència competitiva, amb un únic guanyador per categoria:
 A) Premi per a la categoria d’aparadors (150 €)
 B) Premi per a la categoria de balcons (150 €)
El jurat serà l’encarregat d’emetre el veredicte tenint en compte els següents 
criteris de valoració:
Categoria d’aparadors: La utilització de productes locals, la qualitat artística,       
el disseny i el color, l'originalitat de tots els elements de la composició i la col·la-
boració entre diferents establiments locals.
Categoria de balcons: La utilització de productes locals, la qualitat artística,        
el disseny i el color, l'originalitat de tots els elements de la composició i la visibi-
litat des de la via pública.

1. El Concurs d’aparadors i balcons de Nadal 2020 serà obert a tothom, sense excepció,   
i als establiments d'àmbit comercial i de restauració de Sant Andreu de Llavaneres.
2. La inscripció és gratuïta i es formalitzarà en el mateix moment en què es publiqui la 
fotografia a Instagram i s’etiqueti l’Ajuntament de Llavaneres. Caldrà que s’etiqueti 
l’Ajuntament de Llavaneres (@ajllavaneres) i que s’utilitzi l’etiqueta #aparadorsllavaneres 
o #balconsllavaneres, respectivament. Només es valoraran aquelles publicacions que 
es puguin recuperar i no pas les que es publiquin de forma efímera.
3. Tan sols hi podran participar totes les fotografies que compleixin aquest requisit i que 
es publiquin fins el 30 de novembre, coincidint amb la celebració de la Festa Major 
d’hivern de Llavaneres en honor al seu patró, Sant Andreu.
4. La decoració dels aparadors i dels balcons haurà de romandre exposada des del 
30 de novembre fins el 24 de desembre de 2020, ambdós inclosos, i preferiblement 
fins a la Nit de Reis, el 5 de gener de 2021.
5. No s’admetrà cap aparador o balcó que estigui decorat amb flors o plantes artificials.
6. El jurat estarà format per:
   · 2 Regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
   · 1 Representant de la Unió de Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres 
(UBS)
   · El President de l’Associació de Restauradors i Pastisseries de Sant Andreu de 
Llavaneres (ARPSALL)
7. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic al web municipal          
(www.ajllavaneres.cat) i a les xarxes socials municipals el dijous 10 de desembre 
de 2020.

#balconsllavaneres
#aparadorsllavaneres De ses majestats

els Reis Mags d’Orient
De ses majestats

els Reis Mags d’Orient

Il·lustració: Comissió municipal Cavalcada de Reis de Llavaneres

PARC DE CA L’ALFARO · 5 DE GENER DE 2021 · DE 18 A 21 HORES

Feu arribar la vostra carta per a Ses Majestats,
de l’ 1 al 30 de desembre, a través del web municipal,

i els patges reials us respondran en nom
de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Inscripcions amb cita prèvia
del 14 desembre al 4 gener de 2021.

Trobareu tota la informació a ajllavaneres.cat/reis21



ajllavaneres.cat


