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la Coca de Llavaneresla Coca de Llavaneres
20 i 21 de novembre de 2021

Parc de NadalParc de Nadal
Del 27 de desembre de 2021 al 5 de gener de 2022

Campament de Ses MajestatsCampament de Ses Majestats
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MOSTRA GASTRONÒMICA
Els restaurants participants ofereixen diferents menús 
de tardor, amb productes de temporada com la poma 
farcida a l’estil de Llavaneres, formes diferents de 
cuinar bolets i la Coca de Llavaneres.

La llista de plats, menús i establiments la trobareu a 
www.ajllavaneres.cat/mostragastronomica21

21 h Sopar gastronòmic del bolet al restaurant Vil·la Minerva
Organitza: restaurants Vil·la Minerva (Llavaneres), Can Majó (Arenys de Mar) i El Paller 
(Premià de Mar). Preu del sopar: 55€. Per confi rmar reserva, cal fer el pagament al 
compte ES3101821967920201563453

Al carrer de Munt
de 10.30 a 13.30 h Sortida de botigues al carrer

Al parc de Ca l’Alfaro
d’11.00 a 20.30 h Fira de la Coca de Llavaneres. Amb la participació dels restauradors i 
comerciants de Sant Andreu de Llavaneres i artesans d’arreu de Catalunya.

11 a 13 h Little chef. Taller de cuina en anglès. Crea i decora la teva Coca 
de Llavaneres. Organitzat per Kids&Us amb la col·laboració de Pastisseria 
Llavaneres. Per a infants d’entre 3 i 7 anys (de 3 a 5 acompanyats per un adult). 
Preu: 5,00 €/sessió. Durada: 45 minuts. En acabar, es farà el sorteig d’una Coca 
de Llavaneres entre els participants . Cal inscripció prèvia a través d’aquest QR:

18 h Passejada de gegants per la fi ra i ball de gegants d’en Jaume Llull, la Minerva i 
l’Andreuet a càrrec d’El Casal de Llavaneres

de 18.00 a 20.00 h  Obertura de l’exposició de bolets, a càrrec de Agrupació Micològica 
Berguedana.

18.30 h Xocolatada popular

Vi
ne

i ta
sta la tard� a Llavaneres!



Al parc de Ca l’Alfaro
de 10 a 14 h Fira de la Coca de Llavaneres. Amb la participació dels restauradors i 
comerciants de Sant Andreu de Llavaneres i artesans d’arreu de Catalunya.

11 h Visita guiada ‘El modernisme a Sant Andreu de Llavaneres’ a càrrec d’Àgora 
Maresme. Cal inscripció prèvia a través del formulari que trobareu al web municipal. 
Durada de la visita 2 h.

12 h Presentació de la 22a Promoció de productes típics:
‘El toc de cuinar poma’. Escriu una recepta i ajuda’ns a completar el llibre sobre les 
diferents maneres de cuinar poma i bolet. Enguany, hi afegirem també diferents 
formes d’elaborar coca. Si hi participes, rebràs un obsequi. Il·lustració de les receptes a 
càrrec d’artistes locals.

A Youtube
Pastisseria Sala presenta el VÍDEO DE LA COCA DE LLAVANERES

A la plaça de la Vila i carrer de Munt
de 10.30 a 13.30 h Jocs gegants per a petits i grans

de 10.30 a 13.30 h Sortida de botigues al carrer

Durant els dos dies de la festa:
Menja coca i penja la teva fotografia a Instagram etiquetant l’Ajuntament de 
Llavaneres (@ajllavaneres) i  l’etiqueta #CocaLlavaneres21. Només es valoraran 
aquelles publicacions que es puguin recuperar i no les que es publiquin de forma 
efímera. Les imatges més divertides rebran un val de descompte per a comprar Coca 
de Llavaneres a les pastisseries locals. La inscripció al concurs és gratuïta i es podrà 
tramitar a través del formulari que es publicarà al web municipal (www.ajlllavaneres.
cat) el dissabte 20 i diumenge 21 de novembre, coincidint amb la celebració de la Festa 
Gastronòmica de la Coca de Llavaneres. Un cop tramitada la inscripció ja es podrà 
publicar la fotografia a Instagram.

EN CAS DE PLUJA, ELS ACTES ES TRASLLADARAN A LA SALA POLIVALENT
D’EL CASAL DE LLAVANERES

Participants: la participació en el concurs és oberta a tothom, sense excepció.

Categories de participació i premis:
Hi haurà dos premis:
a) Per la fotografia artística amb més varietat d’espècies de bolets. Cada fotografia pot mostrar un 
màxim de dos bolets per espècie: 100,00 €.
b) Per la fotografia artística amb el bolet més rar: 100,00 €.

Només hi podrà haver un guanyador per a cada categoria.

Barems: Els criteris de valoració del jurat seran, segons la categoria de participació:
a) Per a la quantitat d’espècies diferents presentades a la imatge i la qualitat tècnica i artística de la 
fotografia.
b) Per al bolet més rar o estrany presentat a la imatge i la qualitat tècnica i artística de la fotografia.

Inscripció i termini: La inscripció al concurs és gratuïta i es podrà tramitar a través del formulari que 
es publicarà al web municipal (www.ajlllavaneres.cat) l’endemà de la publicació de la convocatòria i 
fins al diumenge 21 de novembre, coincidint amb la celebració de la Festa Gastronòmica de la Coca de 
Llavaneres.

Un cop tramitada la inscripció ja es podrà publicar la fotografia a Instagram. Caldrà etiquetar 
l’Ajuntament de Llavaneres (@ajllavaneres) i utilitzar l’etiqueta #boletsllavaneres21. Només es 
valoraran aquelles publicacions que es puguin recuperar i no les que es publiquin de forma efímera.

Entraran a concurs totes les fotografies que compleixin aquests requisits: tramitació del formulari i 
publicació de la fotografia a Instagram.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases.

Òrgan de Resolució i forma de pagament
Un jurat format per persones de l’Agrupació Micològica Berguedana emetrà el veredicte que es farà 
públic al web municipal (www.ajllavaneres.cat) i a les xarxes socials municipals el dimarts 30 de 
novembre de 2021, dia de Sant Andreu.

El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquesta convocatòria i 
especialment a declarar el premi desert. El seu veredicte serà inapel·lable.

Per poder efectuar el pagament del premi caldrà facilitar a l’Ajuntament un número de compte bancari 
de la persona interessada (excepte en el cas dels menors de 16 anys que haurà de ser el pare, mare 
o tutor legal). Aquesta informació bancaria s’haurà de facilitar per correu electrònic a: promocio@
ajllavaneres.cat.

Podeu consultar el text sencer de la convocatòria al tauler d’anuncis del web municipal.



11 h A Youtube
Horta Rabassa presenta el vídeo de la Sembra del Pèsol de Llavaneres

Al parc de Ca l’Alfaro
12 h Plantem el pèsol garrofal amb els follets de les hortes de Llavaneres!
Taller per aprendre a plantar el llegum per obtenir els millors resultats amb els especials 
i desconeguts habitants de les nostres hortes. Activitat adreçada a tota la família.

A Instagram
T’hi jugues un pèsol?
Explica’ns alguna experiència estranya, gairebé increïble que t’hagi passat mai a Sant 
Andreu de Llavaneres. La història verídica més increïble rebrà un lot de productes ofert 
pel comerç local. La inscripció al concurs és gratuïta i es podrà tramitar a través del 
formulari que es publicarà al web municipal (www.ajlllavaneres.cat) el diumenge 21 de 
novembre, coincidint amb la celebració de la Festa de la Sembra. Un cop tramitada la 
inscripció ja es podrà publicar la fotografi a a Instagram. Caldrà etiquetar l’Ajuntament 
de Llavaneres (@ajllavaneres) i utilitzar l’etiqueta #PèsolLlavaneres21. Només es 
valoraran aquelles publicacions que es puguin recuperar i no les que es publiquin de 
forma efímera.

EN CAS DE PLUJA, LES ACTIVITATS ES FARAN A LA SALA POLIVALENT
D’EL CASAL DE LLAVANERES

I en acabar, dina a Llavaneres! Tota la informació dels nostres establiments la trobaràs 
a www.ajllavaneres.cat

Més informació

Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Tel:  937 023 644

Pg. Mare de Déu de Montserrat, 27-33 - Ca l’Alfaro

08392 Sant Andreu de Llavaneres

www.ajllavaneres.cat / promocio@ajllavaneres.cat
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Festa MajorFesta Major
Sant AndreuSant Andreu
Del 27 al 30 de novembre

AL DUOMO RISTORANTE ITALIANO  
Caramelle al tartufo e funghi porcini. Preu: 16 €
Av. Catalunya, 45 bis
Tel. 608 686 707
Diumenge nit i dilluns, tancat

CAN JAUME
Saltat de rossinyols amb botifarra negra i blanca. 
Preu: 18 €
Arròs amb bolets de temporada i gamba d'Arenys. 
Preu: 26 €
Ració de pomes farcides de Sant Andreu. Preu: 
14,50 €
Coca de Llavaneres. Preu: 5.95 €
Port Balís, s/n
Tel. 93 792 69 60
Dimecres, tancat
www.canjaume.cat

CAN PERICH
Menú diari i plats de temporada
Carrer de Munt, 59
Tel. 93 792 97 93
Dimarts tancat tot el dia; diumenge, dilluns i 
dimecres vespre, tancat

EL RACÓ DEL NAVEGANT
Xipirons amb porros i rossinyols. Preu: 28,50 €
Coca de Llavaneres. Preu: 7,79 €
Port Balís, 24-25-26
Tel. 93 792 86 13
Dilluns, tancat
www.elracodelnavegant.com   

LA RIERA - RESTAURANT
Menú de cap de setmana amb Coca de Llavaneres. 
Preu: 16 €
Passeig de Joaquim Matas, 51
Tel. 93 795 25 17
Obert de dilluns a dissabte

MAS NADAL
Menú de cap de setmana. Preu: 30 €
1r Canelons de l’àvia o Amanida de formatge de 
cabra
2n Fricandó amb bolets de temporada
Postres: Coca de Llavaneres
Beguda: Ramon Bilbao (negre) o Viña Sol (blanc)

Pa i aigua
Veïnat d’Avall, 8
Tel. 93 792 72 44
Obert les nits de divendres i dissabte, i tots els 
migdies excepte dimarts
www.masnadal.com

MASIA BARTRÈS  
Botifarra negra amb saltat de bolets. Preu: 12€
Pomes farcides de Llavaneres. Preu: 12 €
Coca de Llavaneres. Preu: 4,75 €
Passeig de Bellaire, 48
Tel. 93 792 70 01
Obert cada dia de la setmana

PINS MAR
Arròs de verdures i ceps. Preu: 10,80 €
Coca de Llavaneres. Preu: 5,30 €
Passeig Marítim, 86-100
Tel. 93 792 69 02
Dilluns tancat
www.restaurantpinsmar.com

LAS PALMERAS
Menú diari, de dimarts a divendres, amb diferents 
plats. Preu: 12,95 €
Hi podreu trobar:
1r Calamars amb pèsols
2n Fricandó amb bolets
Postres: Coca de Llavaneres
N-II km 652, núm. 48
Tel 93 793 00 44
Dilluns tancat
www.restaurantlaspalmeras.com

LA ROSETA - MENJARS PER EMPORTAR
Plats de temporada i pomes farcides (prèvia 
comanda)
Av. de Pau Casals, 29-31
Tel. 93 792 61 64 / 660 61 30 56
Dilluns tancat
www.menjarsroseta.cat

ROSTISSERIA CA L’ARNAU
Plats de temporada
Passeig de Joaquim Matas, 25
Tel. 666 703 693
Obert divendres, dissabte i diumenge

10:30h a 12h Pancartes i cartells contra la violència envers les dones.
Lloc: plaça de la Vila
Organitza: Regidoria d’Igualtat

12 h Commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les 
Dones. Lectura del manifest.
Lloc: plaça de la Vila
Organitza: Regidoria d’Igualtat amb la col·laboració de Si Dona.

20h Espectacle ‘Histèries Uterines’ amb Xavi Demelo
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitza: Associació Cultural Actura i Regidoria d’Igualtat

8.30 h Marxa Popular de Sant Andreu
Organitza: El Casal de Llavaneres
Inscripcions: 93 792 88 10 o casaldellavaneres@hotmail.com

de 10 h a 14 h Torneig de tennis de taula
Lloc: Casal Jove
Organitza: Regidoria de Joventut

de 10 a 14 h Torneig de Ràpides d’Escacs
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitza: Club d’Escacs Llavaneres

11 h L’Hora del Conte: ‘Cuscueta’ amb Assumpta Mercader
Lloc: Biblioteca Municipal



9.30 h Plantada de gegants
Lloc: plaça dels Geganters
Organitza: Secció de Geganters d’El Casal de Llavaneres

11 h Cercavila de gegants
Lloc: carrers de Llavaneres. Recorregut: Pintor Masriera, Cardenal Vives, Clòsens, del 
Doctor, passeig de Joaquim Matas, carrer de Munt, plaça de la Vila, passeig de la Mare 
de Déu de Montserrat i parc del Primer d’Octubre.
Amb la participació de les colles de Malgrat de Mar, Palafolls, Teià, Sant Vicenç de 
Montalt i Sant Andreu de Llavaneres.
Organitza: Secció de Geganters d’El Casal de Llavaneres

de 10 h a 14 h 3x3 Bàsquet
Lloc: parc Sunsi Móra
Organitza: Femení Maresme

11 h Escape Room: ‘Els vilatans de l’any’
Lloc: Ca l’Alfaro
Cal inscripció prèvia: ajllavaneres.cat/santandreu21
Organitza: Artic Games (Gaudire). Hi col·labora: Regidoria de Joventut

11 h Descobriment de l’escultura en homenatge a Sunsi Móra
Lloc: parc Sunsi Móra

12 h Classe oberta de Lindy Hop
Lloc: plaça de la Vila
A càrrec de Xavier & Glòria.

12.30 h Concert Lindy Hop ‘Four Little Birds’
Lloc: plaça de la Vila

de 17 h a 19 h Llavatraka
Cercavila: Sortida des del parc de Can Matas, passeig Joaquim Matas, carrer de Munt 
i parc del Primer d’Octubre. Un cop al parc de Ca l’Alfaro, xocolatada i exhibició dels 
grups de percussió Newwave Percussion, Bahía Sound i Nexart.
Lloc: Ca l’Alfaro
Organitza: Batubanyuts de Llavaneres / Col·labora: Regidoria de Cultura

19 h Multifocs: Castell de focs des de diferents punts del poble
Organitza: Els Banyuts d’El Casal de Llavaneres

de 20 h a 24 h Concert Jove amb Sander Clasen, Abel Munné i Dj Edu R
Lloc: Ca l’Alfaro

21.30 h Teatre amb La Inestable: ‘L’herència’
Lloc: El Casal de Llavaneres

17 h Contacontes musical: ‘Un dia al mar’ amb Marta Arnaus, Jordi Bardella (Guitarra) i 
Òscar Igual (acordió). Recomanat de 2 a 7 anys.
Lloc: Sala d’actes de Ca l’Alfaro

Tot seguit, Encesa de l’arbre de Nadal amb ambientació musical a càrrec d’alumnes 
de l’Escola Municipal de Música Llavaneres
Lloc: plaça de la Vila

18.30 h Teatre amb La Inestable: ‘L’herència’
Lloc: El Casal de Llavaneres

20 h Concert Camerart - Orquestra del Maresme
Lloc: Església parroquial de Llavaneres

9 h Torneig de Golf de Sant Andreu
Lloc: Club de Golf Llavaneres

11.30 h Contacontes en Anglès: ‘Gina Ginger & Charlie Chives’
Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Kids & Us

11.15 h Repicada de campanes, a càrrec dels Campaners de Llavaneres

11.30 h Missa Solemne de Festa Major, concelebrada pels mossens de l’arxiprestat i 
amb la participació de l’Orfeó de Sant Vicenç. Finalitzarà la celebració amb el cant dels 
goigs i la veneració de la relíquia de Sant Andreu.
Lloc: Església Parroquial

12.30 h Concert del Combo 1 de l’Escola Municipal de Música Llavaneres
Lloc: plaça de la Vila
 
13 h Felicitació dels Andreus i les Andrees
Lloc: plaça de la Vila

16.30 h El Circ Petit
Lloc: parc del Primer d’Octubre

17 h Actuació d’Esperit de Joventut i concert amb el tenor Juanma Fernàndez
Lloc: El Casal de Llavaneres

19 h Presentació dels llibres ‘La Carpeta Roja’ i ‘Campanas que anuncian muerte’,
de Miquel Casals
Lloc: Biblioteca Municipal



27è Torneig de Golf Sant Andreu, modalitat stableford. Cal fer inscripció prèvia, del 16 
al 25 de novembre, emplenant el formulari del web municipal, i formalitzar la inscripció 
al Club de Golf Llavaneres fins al 26 de novembre inclòs. Les inscripcions són limitades. 
Cal estar empadronat a Llavaneres.
Preu: socis (22€) / no socis (60€)

3x3 de Bàsquet de la Festa Major de Sant Andreu 2021. Més informació i inscripció 
prèvia a ajllavaneres.cat/3x3.

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres agraeix a totes les entitats, associacions i 
particulars la col·laboració i participació en els actes de la Festa Major de Sant Andreu.

LA REGIDORIA DE CULTURA I FESTES ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR AQUEST 
PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS QUE HO EXIGEIXEN.

El Parc de Nadal
2021-2022 se celebrarà del 
27 de desembre de 2021 al 

5 de gener de 2022, amb 
una activitat especial per a 
divendres 24 de desembre. 

Serà un Parc de Nadal a 
l’aire lliure, pels parcs i 

carrers del poble. El circ, 
la màgia i les titelles seran 
les protagonistes d’aquest 

Nadal a Llavaneres. Hi haurà 
activitats en horari de matí i 
de tarda, excepte els dies 31 

de desembre i 5 de gener, en 
què només es programaran 

activitats matinals. No 
cal inscripció prèvia en la 

majoria d’activitats, tot i que 
algunes tindran aforament 

limitat. Organitza: Regidoria 
de Joventut.



de 10.30 a 13.30 h
Tió Gegant
A càrrec de Plus Arts. Cal inscripció prèvia.
Lloc: plaça de la Vila

d’11 a 13 h
Taller de Circ
A càrrec de la Companyia Tik-Tak. Aforament limitat sense inscripció prèvia.
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

de 16.45 a 17.45 h
Espectacle de circ
A càrrec de Risi Animaciones
Lloc: pati del Labandària

d’11 a 13 h
Taller de Titelles
A càrrec de Quiràlia. Aforament limitat sense inscripció prèvia.
Lloc: parc de Sant Pere

de 16.45 a 17.45 h
Espectacle de titelles: ‘El regal’
A càrrec de Quiràlia.
Lloc: parc de Sant Pere

de 10.30 a 13.30 h
Mim Itinerant
A càrrec de Mimochispa.
Lloc: carrers del centre del poble

de 16.45 a 17.45 h
Contacontes en anglès: ‘Saving Christmas’
A càrrec de Kids&Us Llavaneres.
Lloc: parc de Can Rivière

de 10 a 14 h
Jocs gegants
A càrrec de Mobilparc.
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

de 16 a 18 h
Jocs gegants
A càrrec de Mobilparc.
Lloc: parc de Ca l’Alfaro.

d’11 a 13 h
Taller de clauers de Nadal
A càrrec d’Activijoc. Aforament limitat sense inscripció prèvia.
Lloc: pati del Labandària.

de 16.45 a 17.45 h
Classe de Hip-hop
Lloc: plaça de la Vila
Organitza: Gim Llavaneres i Regidoria de Joventut
Cal portar indumentària urbana de hip-hop

d’11 a 13 h
Taller de quadres de Nadal
A càrrec d’Activijoc. Aforament limitat sense inscripció prèvia.
Lloc: pati del Labandària.



de 10.30 a 13.30 h
Caganer itinerant
A càrrec de Plus Arts.
Lloc: carrers del centre del poble

de 16.45 a 17.45 h
Espectacle del Peix Koi
A càrrec de Risi Animaciones.
Lloc: pati del Labandària

d’11 a 13 h
Taller de fanalets de Reis
A càrrec d’Activijoc. Aforament limitat sense inscripció prèvia.
Lloc: pati del Labandària

11 h
L’hora del conte: ‘Cuscueta’, amb la rondallaire Assumpta Mercader
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura; Biblioteca Municipal

19 h
Exposició: ‘Salvador Masdéu o l’enigma del fang’
Lloc: Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres. Can Caralt
Exposició de figures de pessebre de Salvador Masdéu (Barcelona, 1859-1924)
La mostra es podrà visitar fins al 30 de gener de 2022
Organitza: Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres i Col·lectiu El Bou i la Mula

Horaris del Museu: dimecres, dijous i divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 i de 17 
a 20 h; i diumenges i festius, d’11 a 14 h. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, el 
Museu restarà tancat.

18 h
Presentació del llibre: ‘Hora 23. Inquietud total’
Lloc: Biblioteca Municipal
De l’autora local Susana Gil
Organitza: Regidoria de Cultura; Biblioteca Municipal

18 h
Presentació del llibre: ‘La lectora accidental’, d’Emília Illamola
Lloc: Biblioteca Municipal
A càrrec de l’autora local Susana Gil
Organitza: Regidoria de Cultura; Biblioteca Municipal

de 10.30 a 14 h
Taller de màgia
A càrrec del Mag Santi Muga. Aforament limitat sense inscripció prèvia.
Lloc: pati del Labandària

de 16.30 a 19.30 h
Espectacle de màgia itinerant
A càrrec del Mag Santi Muga.
Lloc: carrer de Munt



+ Info

Respon aquest formulari

protegit
habitatgE

L lavaneres

Podeu participar en la consulta ciutadana a ajllavaneres.cat/hpo

T'interessa  
un habitatge de 
lloguer protegit?

11 h
Taller de postals de Nadal
Lloc: Biblioteca Municipal
A càrrec d’Imma Dorda

11.30h
Concert solidari a favor de La Marató de TV3, a càrrec de diversos conjunts de l’Escola 
Municipal de Música Llavaneres
Lloc: plaça de la Vila

18.30h
Concert de Nadal de les Corals d’Iniciació, Nivell Bàsic i Coral Minerva de l’Escola 
Municipal de Música Llavaneres. Caldrà reserva prèvia d’entrada.
A continuació, cantada de nadales a la plaça de la Vila.
Lloc: Església Parroquial de Sant Andreu de Llavaneres

17 h
Cursa de la Dona 3 Viles
Lloc: sortida i arribada al Port Balís
Organitza: Gesport. Hi col·laboren: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i Ajuntament de Caldes d’Estrac
Inscripcions a www.cursadeladona3viles.com

18 h
Campament reial de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitza: Comissió de la Cavalcada de Reis. Ajuntament de Llavaneres
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