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-Aquest any no hi haurà ball. El format dels concerts serà amb
 el públic assegut en cadires.

-En tots els actes marcats amb         ,  caldrà fer reserva prèvia a: 
  ajllavaneres.cat/laminerva21 per tal de poder assistir-hi.

-No hi haurà servei de bar.
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Sortim! Aquest és el lema que us proposem per a la Festa Major d’enguany. 

Una paraula que pren diversos sentits, però potser mai com avui tan esperada. 

Sortim a la fresca dels vespres d’estiu, dels concerts, de les revetlles… Sortim a 

gaudir de la nostra Festa Major… Sortim mica en mica d’aquest túnel tan llarg     

i llòbrec que ha estat el temps de pandèmia… Sortim de la rigidesa del dia a dia 

i abracem la laxitud estival… Sortim a sopar, o a prendre el que sigui en una 

terrassa, en qualsevol moment, sense horaris ni restriccions… Sortim de casa 

sense una hora límit per tornar… Sortim per retrobar-nos… Sortim per veure, 

sortim per viure.

Però també ens cal ser prudents encara. Hem preparat un retorn a la normalitat 

amb la consciència que encara no hi som, i que no podem fer passes en fals.      

És per això que hem creat i adaptat tot un seguit de propostes per tal d’evitar 

riscos innecessaris, com per exemple la cita prèvia per a poder assistir a la gran 

majoria d’actes, el format concert-espectacle enlloc del ball, i l’absència de 

barraques o barres de bar per tal d’evitar al màxim una cadena de transmissió 

d’objectes com ara gots, llaunes o entrepans.

Us convidem doncs a participar d’aquesta nova forma de viure la festa, encara 

de transició, però amb tots els elements imprescindibles per a poder-ne gaudir 

plenament.

Que tingueu molt bon estiu i molt bona Festa Major de La Minerva 2021.
Sortim? Sortim!

Nani Mora i Buch
Alcalde

Xavier Noms i Casals
Regidor de Cultura i Festes
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ma      Dissabte 19 de juny

19 h Espectacle final de curs amb alumnes de Gim Llavaneres
Entrada lliure

    Parc de Ca l’Alfaro

20.30 h Concert del Solstici amb el Cor l’Aixa d’Arenys de Mar

El Cor l’Aixa està format per uns quaranta cantaires d’arreu de la comarca 

del Maresme. El seu repertori abraça diferents estils de música i època, a 

cappella, amb formacions de cambra i orquestrals.

Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Pla de l’ermita de Sant Sebastià

      Dimecres 23 de juny
20.30 h Flama del Canigó

Organitzat per: El Casal de Llavaneres i Òmnium Cultural

Hi col·labora: Regidoria de Cultura

    Passeig Jaume Brutau



      Dilluns 28 de juny
21 h Homenatge als pescadors. Ofrena floral i lectura de poemes

    Església de Sant Pere, davant del monòlit 

22 h Concert de Sant Pere amb Exel Grup

Enguany, no hi haurà sopar popular ni taules

Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Parc de Sant Pere

      Dĳous 1 de juliol   Festival Poesia i +

20.30 h Carpa Negra + Oriol Sauleda

A través dels sons i les paraules, Oriol Sauleda, Arnau Musach, Roger Sena 

i Marcel Pujols dialoguen lliurement, es troben i s’acomiaden, s’agraden i 

es fan putadetes.  El grup neix de La Clota, l’espai autogestionat al barri 

de les Adoberies de Vic on s’han conegut els quatre membres.

21.15 h La Ludwig Band

La Ludwig Band està formada per Gabriel Bosch, Quim Carandell, Roger 

Cassola, Andreu Galofré, Pau Lanzetta i Lluc Valverde. Fan cançons 

pròpies amb una sonoritat folk pop amb certs aires americans però també 

molta influència de l'escena catalana.

Organitzat per: Fundació Palau i Regidoria de Cultura

Entrades a: www.poesiaimes.cat/ca/entrades

   Jardins de Can Caralt



      Dissabte 3 de juliol
21 h Aplec de la Sardana amb la Cobla d’Osona, La Principal del Llo-
bregat i la Jovenívola de Sabadell

Organitzat per: El Casal de Llavaneres.

Hi col·labora: Regidoria de Cultura

    Pati d’El Casal de Llavaneres

      Dissabte 10 de juliol
De 17 a 21 h Escape Room Esportiu

Més informació i inscripcions a ajllavaneres.cat/escaperoomesportiu

Organitzat per: Regidoria d’Esports i Comissió Olímpica

    Lloc de sortida i arribada: plaça de la Vila

22 h Teatre: “DINER (MOLT) NEGRE”, de Ray Conney, i posada en 
escena a càrrec de La Inestable.

Organitzat per: La Inestable Teatre de Llavaneres.

Hi col·labora: Regidoria de Cultura

    Parc de Ca l’Alfaro

      Diumenge 11 de juliol
21.30 h Teatre: “DINER (MOLT) NEGRE”, de Ray Conney, i posada en 
escena a càrrec de La Inestable.

Organitzat per: La Inestable Teatre de Llavaneres.

Hi col·labora: Regidoria de Cultura

    Parc de Ca l’Alfaro



      Divendres 16 de juliol
20.30 h Pregó a quatre veus:

Leo Albuicet de la Cia La Inestable, del món cultural
Albert Artigas, del món esportiu
Marta Burniol, del món sanitari
Pico Sala, del món comercial

Amb la presència dels Gegants de Llavaneres i Els Batubanyuts 

    Plaça de la Vila

21 h Concert jove amb els grups Lildami, Seikos, Abbsolut i Punyent.

Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Parc de Ca L’Alfaro

22.30 h Cinema a la fresca: “Cinema Paradiso”

Narra la història de Salvatore (Totó), un nen d'un poblet italià en el qual 
l'únic passatemps és anar al cinema. El noi creu cegament que el cinema 
és màgia; però un dia, Alfredo, l'operador, accedeix a ensenyar-li els    
misteris i secrets que s'amaguen darrere una pel·lícula. (2 h 04 min)

Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Parc de Sant Pere

      Del 16 al 20 de juliol
L'assassí de Sant Andreu de Llavaneres. El joc de poble més emocionant!
Llavaneres està a punt de viure una pila d’assassinats, en què els llavane-
rencs en sereu els protagonistes. Seràs el millor assassí? Qui sobreviurà?

Organitzat per: Regidoria de Joventut

Inscripcions a llavaneres.assassiapp.com (fins al dia 15 de juliol)
Informació i bases del joc a infollavaneres.assassiapp.com



      Dissabte 17 de  juliol
De 9 a 14 h Escape Room al carrer. Desactiva la bomba de fum!
Alerta, Llavaneres està en perill! S'ha trobat una bomba a la plaça de    
la Vila. Podràs desactivar-la a temps?

Escape Room pel poble. Desxifra els enigmes, resol les proves i sigues 

hàbil amb les pistes per resoldre el misteri a temps. El futur de Llavaneres 

està a les vostres mans.

Es cedirà una tauleta digital a cada grup, que us servirà d’eina per a 

resoldre les proves!

Els grups participants han de ser grups bombolla (màx. 6 persones). 

Cada grup tindrà assignada una franja horària per tal de dur a terme   

l'activitat. Preguem la màxima puntualitat. Només cal la reserva d’una 

persona per grup.

Organitzat per: Regidoria de Joventut

Inscripcions a www.entrapolis.com/entrades/escape-room-llavaneres

    Punt inici: plaça de la Vila

19 h Animació familiar amb la Companyia Els Farsants

Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Parc de Sant Pere

23 h Concert Remember Queen

Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Parc de Ca L’Alfaro



      Diumenge 18 de  juliol
11 h Resistència Tour, espectacle itinerant de la Cia. Pep Callau i els Pepsi-
colen. Familiar (2 h i mitja)

Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Pels carrers del poble i baixada fins a Sant Pere

    Sortida: pàrquing Jaume Brutau (davant CAP)

    Arribada: parc de Sant Pere (13.15 h)

11.30 h Missa Solemne presidida pel Sr. Bisbe auxiliar de Barcelona, 
Mons. Antoni Vadell Ferrer. En acabar, processó de La Minerva amb            
benedicció del Santíssim Sagrament.

    Església Parroquial

De 20 a 21.30 h Concert de gala amb Orquestra Maravella

    Parc de Ca l’Alfaro

De 22.30 a 23:45 h Concert de gala amb Orquestra Maravella

Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Parc de Ca l’Alfaro

22.30 h Cinema a la fresca “UP!”

Carl Fredricksen és un vidu venedor de globus que, finalment, aconse-
gueix dur a terme el somni de la seva vida: enganxar milers de globus a 
casa i sortir volant rumb a Amèrica de Sud. Però un cop a l'aire i sense 
possibilitat de retornar, Carl descobreix que viatja acompanyat de Russell, 
un explorador que té vuit anys i un optimisme a prova de bomba. (1 h 36 min)

Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Parc de Sant Pere



      Dilluns 19 de juliol
21 h Cantada d’havaneres amb els Pescadors de l’Escala
Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Parc de Sant Pere

22.45 h Castell de Focs amb la Pirotècnia Tomàs
Organitzat per: Regidoria de Cultura

    Platja de Llavaneres

      Dissabte 31 de juliol
21.30 h Festival benèfic contra el Càncer
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer

    Parc de Ca l’Alfaro

La Companyia Inestable té l’honor de presentar “Diner (molt) negre”
Què passaria si, en un intercanvi fortuït, anés a parar a les teves mans una maleta 
plena de diners? Segurament l’amo dels calers intentaria recuperar-los, clar. Potser 
fins i tot t’investigaria la policia! Però…aquests serien els teus problemes principals?

O pot ser la teva dona buidaria totes les ampolles de la casa? Els teus cunyats       
canviarien de nacionalitat? La taxista més ràpida de la comarca passaria la nit a 
casa teva? Et convertiries en patrocinador d’un equip de futbol? Acabaries en un 
dipòsit de cadàvers després de passar pel Balís?

Buf, si trobessis una maleta farcida de diners... potser seria millor no confessar-ho a 
ningú!

     Fira d’atraccions
De divendres 16 a diumenge 18 de juliol, de 17 a 24 h
Dilluns 19 i dimarts 20 de juliol, de 17 a 22 h
Organitzat per: Regidoria de Promoció Econòmica
Amb totes les mesures covid-19. Aforament limitat





CAN CARALT
Obert per vacances

Divendres 6 d’agost
22 h Homenatge a Frank Sinatra
Agustí Burriel és una de les veus més reconegudes i sol·licitades entre les 
formacions de swing i blues de Catalunya.
Apropiar-se del repertori de Frank Sinatra i defensar-lo amb solvència i 
personalitat pròpia no és gens fàcil ni a l’abast de tothom. Conscient del 
repte que suposa, Burriel s’envolta d’un grup de músics de primera línia 
per crear la millor atmosfera en aquest particular tribut, recordant The 
Voice de la millor manera possible.

Divendres 13 d’agost
22 h Lídia Pujol veu, i Pau Figueres, guitarra
“Farem la revolució i la tornarem a fer”
Aquest és un concert revolucionari, amb cançons reivindicatives i un per-
sonatge que fa moltes preguntes. Aquest personatge va a l’escola dels 
Somiatruites, on aprèn que les seves possibilitats i les dels altres són 
infinites. Per això decideix Fer la revolució i tornar-la a fer com una acti-
tud de vida i de confrontació activa vers la injustícia.
En aquesta escola també ensenyen a dir les coses pel seu nom. Avui us 
presentem tretze maneres de fer-ho, de dir la veritat, tant si convé com 
si no convé. Au, coratge i a volar! Que són quatre dies i dos ja han passat.

Jardins de Can Caralt

CICLE DE CONCERTS



Divendres 20 d’agost
21.30 h Clara Requejo, piano i veu
Alumna de l’Escola Municipal de Música

22 h Ignasi Terraza trio
Ignasi Terraza és un dels músics de jazz més valorats actualment a casa 

nostra, i compta amb un ampli reconeixement internacional.

Ha anat consolidant una personalitat inequívoca amb la seva manera 

d'interpretar el jazz, amb un so ple de virtuosisme, en què destaquen tant 

la força rítmica del swing, com l’exquisida sensibilitat en l’expressió.

El seu és un jazz mediterrani, extrovertit, obert, còmplice, que ens pot 

recordar el swing d'Oscar Peterson, la sensibilitat de Bill Evans i la 

murrieria de Tete Montoliu. El trio el completen el reconegut contra-

baixista Horacio Fumero i el solvent bateria Esteve Pi. Presentació CD 

-Ignasi Terraza Trio -"High up on The Terraza".

El tornem a convidar ja que l’any passat es va haver de suspendre el con-

cert per causes meteorològiques.

Divendres 27 d’agost
21.30 h Cris Aceña i Júlia Sabater, piano
Alumnes de l’Escola Municipal de Música

22 h Les Fourchettes
A Cappella! és un espectacle on la veu és la protagonista. Amb un reper-

tori que homenatja els grups vocals femenins dels 50 i els 60, Les Four-

chettes reivindiquen el Barbershop, un gènere tradicionalment masculí 

que fan seu per intepretar des d’estàndards de jazz a temes de pop rock 

actual. Format l'any 2015, aquest jove quartet barceloní ha actuat a festi-

vals internacionals i ha obtingut diversos reconeixements. L'any 2019 van 

concursar a La Voz i van superar amb èxit diverses eliminatòries.

FB: www.facebook.com/lesfourchettesquartet TW: @lesfourchettes_ IG: @les_fourchettes



DILLUNS        DIMARTS     DIMECRES       DIJOUS      DIVENDRES    DISSABTE    DIUMENGE

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25

27

5

12

19

26 28 29 30 31

DILLUNS        DIMARTS     DIMECRES       DIJOUS      DIVENDRES    DISSABTE    DIUMENGE

4 51 2 3 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27

29

7

14

21

28 30

CONCERT
DEL SOLSTICI

FLAMA
DEL CANIGÓ

CONCERT
DE SANT PERE

FESTIVAL
POESIA I +

APLEC
SARDANES
ESCAPE
ROOM ESPORTIU
I TEATRE TEATRE

FESTIVAL
CONTRA 
EL CÀNCER

JUNY

JULIOL



DILLUNS        DIMARTS     DIMECRES       DIJOUS      DIVENDRES    DISSABTE    DIUMENGE

1

33 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22

24

2

9

16

23

3130

25 2726 28 29

FEM COSTAT AL COMERÇ LOCAL!
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GUIA COMERCIAL DE LLAVANERES
L'Ajuntament de Llavaneres us convida a tenir molt presents els 
nostres comerços i empreses per a les vostres compres i encàrrecs. 
Apostem pel comerç i pels serveis de proximitat, ara més que mai.

En aquest QR podreu consultar la guia comercial de Llavaneres, que trobareu al web 
municipal  ajllavaneres.cat/guiacomercial  
Si sou una empresa local i no figureu en la llista, podeu sol·licitar-ho.

AGOST
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