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Del 7 al 30 DE NOVEMBRE 
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. 

Trobareu l’oferta de plats, menús i establiments a
www.ajllavaneres.cat/mostragastronomica22

Enguany us presentem una 23a Festa Gastronòmica de la Coca de 
Llavaneres diferent en relació a les edicions anteriors. Com ja és 
tradició, la protagonista és la Coca de Llavaneres i els establiments 
que la comercialitzen, i s'hi sumen molts altres productes d'alimentació 
-tots boníssims- i un munt de parades d'artesania, roba, cosmètica 
natural, il·lustracions... Un conjunt variat, amb estil i de temporada, de 
tardor. I el més rellevant és que l’hem modernitzada amb un canvi 
estètic, una ampliació dels horaris, actuacions noves i més actuals, que 
conviden a tots els públics a sortir i aprofitar per dinar i sopar a la fira.

Hi trobareu taller de cuina, visita guiada a la Llavaneres Modernista, 
exposició de bolets, gegants, xocolatada, espectacle de foc, concerts, 
actuacions musicals i la gimcana i els tallers de la 8a edició de la Festa 
de la Sembra del Pèsol Garrofal, que s'afegeix novament a la Festa de 
la Coca. Els certàmens presenten una versió renovada de dos dels tres 
concursos d'Instagram, amb la possibilitat de guanyar fins a 500 € en 
premis. 

Agraïm al comerç i les empreses locals la seva implicació en les activi-
tats, molt especialment en les passejades en poni, la sortida de 
botigues al carrer i els jocs gegants que podreu trobar pel centre de la 
vila durant tot el cap de setmana.

Us convidem a compartir-la amb nosaltres. 
Veniu, participeu i gaudiu de la Festa!

Salutació



Dissabte, 19 DE NOVEMBRE
Als carrers del centre de la vila

de 10.30 a 13.30 h  SORTIDA DE BOTIGUES AL CARRER
I JOCS GEGANTS per a petits i grans

Al parc del Primer d’Octubre

d’11 a 23 h FIRA DE LA COCA DE LLAVANERES
Market de tardor i espai gastronòmic

d’11 a 17.30 h PASSEJADA AMB PONI PER A INFANTS
Preu del tiquet: 5 €. Demana el teu tiquet gratuït al comerços locals.

Consulteu la relació d’establiments participants al web municipal.

d’11 a 13 h LITTLE CHEF. Taller de cuina en anglès
Crea i decora la teva Coca de Llavaneres.

Per a infants de 3 a 7 anys (de 3 a 5 acompanyats per un adult)
Preu: 7 € / sessió. Durada: 45 minuts

Cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA a través d'aquest QR:
Organitza: Kids&Us. Hi col·labora: Pastisseria Llavaneres

17 h VISITA GUIADA ‘El Modernisme a Llavaneres’
Durada de la visita: 2 h. Recorregut d‘1,5 km

Cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA al web municipal

18 h PASSEJADA I BALL DE GEGANTS per la fira,
amb en Jaume Llull, la Minerva i l’Andreuet

d’El Casal de Llavaneres

18.30 h XOCOLATADA POPULAR

19 h ESPECTACLE DE FOC AMB LA PINYONETA
Hi col·labora: La Inestable de Teatre de Llavaneres

20 h CONCERT 
del grup de pop/rock alternatiu DELPUERTO

21.30 h DJ LIN

A l’envelat del parc de Ca l’Alfaro

de 18 a 20 h EXPOSICIÓ DE BOLETS

Programació 23a
EDICIÓ



Diumenge, 20 DE NOVEMBRE
A l’envelat del parc de Ca l’Alfaro

de 10 a 17 h EXPOSICIÓ DE BOLETS

Al parc del Primer d’Octubre

de 10 a 17 h FIRA DE LA COCA DE LLAVANERES
Market de tardor i espai gastronòmic

d’11 a 17 h PASSEJADA AMB PONI PER A INFANTS
Preu del tiquet: 5 €. Demana el teu tiquet gratuït al comerços locals.

Consulteu la relació d’establiments participants al web municipal.

10.15 h ACTUACIÓ del grup country del Casal
de la Gent Gran de Sant Andreu de Llavaneres

23a PROMOCIÓ DE PRODUCTES TÍPICS:
11 h LITTLE CHEF. Taller de cuina en anglès.

Crea i decora la teva Coca de Llavaneres.
Per a infants de 3 a 7 anys (de 3 a 5 acompanyats per un adult)

Preu: 7 € / sessió. Durada: 45 minuts
Cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA a través d'aquest QR:

Organitza: Kids&Us. Hi col·labora: Pastisseria Llavaneres

12 h EL TOC DE CUINAR POMA
Escriu una recepta i ajuda'ns a completar el llibre

sobre les diferents maneres de cuinar poma, coca i bolet.
Si hi participes, rebràs un obsequi. Il·lustració de les receptes

a càrrec d’artistes locals.

de 12 a 14.30 h VERMUT MUSICAL amb la cantant pop AINET

12 h ACTUACIÓ de la cantant de jazz, soul i pop
NIKA MILLS, PIANO DUO

Als carrers del centre de la vila

de 10.30 a 13.30 h  SORTIDA DE BOTIGUES AL CARRER
I JOCS GEGANTS per a petits i grans

.........................

Durant els dos dies de la festa:
CONCURS: Menja coca i penja la teva fotografia
a Instagram etiquetant l’Ajuntament de Llavaneres

@ajllavaneres i l’etiqueta #CocaLlavaneres
Les bases del concurs les podeu consultar al web municipal

www.ajllavaneres.cat
.........................

EN CAS DE PLUJA, ELS ACTES ES TRASLLADARAN
A L’ENVELAT DEL PARC DE CA L’ALFARO.



CONVOCATÒRIA
CONCURS DE BOLETS 2022
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 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)
fins al diumenge 20 de novembre, coincidint amb la Festa Gastronòmica.

Un cop tramitada la inscripció ja es podrà publicar la fotografia a Instagram. 

Caldrà etiquetar l’Ajuntament de Llavaneres (@ajllavaneres)
i utilitzar l’etiqueta #boletsllavaneres.

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.

Consulteu les bases senceres:
www.ajllavaneres.cat/concursbolets22



8a FESTA DE LA SEMBRA
DEL PÈSOL GARROFAL DE LLAVANERES

Als carrers del centre de la vila

Participa a la GIMCANA DIGITAL: El tresor d’un rei
Activitat familiar que podeu fer a l’hora que vulgueu,

sense inscripció, només escanejant aquest QR:

A Instagram

CONCURS: T’hi jugues un pèsol?
Explica’ns alguna experiència estranya, gairebé increïble

que t’hagi passat mai a Sant Andreu de Llavaneres,
escollirem la història verídica més increïble.

Les bases del concurs les trobareu
al web municipal www.ajllavaneres.cat

Dissabte, 19 DE NOVEMBRE
de 16.30 a 18.30 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.

Diumenge, 20 DE NOVEMBRE
d’11 a 13 h PLANTEM EL PÈSOL GARROFAL!

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, amb la participació dels gestors

de les hortes de pèsol garrofal de Sant Andreu de Llavaneres.

.........................

EN CAS DE PLUJA, ELS ACTES ES TRASLLADARAN
A L’ENVELAT DEL PARC DE CA L’ALFARO.

HORTA GRAUPERA

HORTA RABASSA
HORTA AMAT

HORTA PERA
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