
Del 15 al 19 de juliol de 2022
MINERVA ATRACCIONS
Les atraccions de sempre
divendres i dissabte, de 17 a 2 h 
diumenge, dilluns i dimarts, de 17 a 24 h
Dimarts 19 de juliol, les atraccions tenen un 
descompte del 50% amb motiu del Dia del Nen.
Passeig de Jaume Brutau

MINERVA MARKET GASTRONOMIA
Restaurants i food trucks, per prendre alguna cosa o fer un àpat a la fresca.
Divendres i dissabte, de 17 a 1 h. Diumenge i dilluns de 17 a 24 h.
Passeig de Jaume Brutau, pati de l’Espai Labandària

MINERVA MARKET ARTESANIA
Fira amb parades d'artesania, roba i complements, música, lleure i food trucks.
Divendres de 18 a 24 h; dissabte i diumenge, d’11 a 24 h.
Parc de Sant Pere

Podeu anar d'una fira a l'altra amb el trenet turístic que trobareu a la zona de Sant Pere 
o davant de la parada del bus del Centre. El trenet sortirà cada 30 minuts des del Parc
de Sant Pere.

Per arribar a Sant Andreu de Llavaneres des de Calella o Mataró, podeu fer-ho amb el 
servei de bus que porta directament a les fires. L’horari és el següent:

Per assegurar-vos plaça al bus, us recomanem inscripció prèvia en el formulari que 
trobareu en aquest enllaç: ajllavaneres.cat/marketbus. Les places són limitades i 
tindran preferència les persones que hagin fet inscripció prèvia.

VISITES TURÍSTIQUES
EL MODERNISME A LLAVANERES
Visita guiada amb inscripció prèvia al web municipal 
ajllavaneres.cat/visitesmodernisme
Recorregut d’1,5 km
Durada aproximada: 2 h
Preu: gratuït

GIMCANA DIGITAL: EL TRESOR D’UN REI
Activitat familiar que podeu fer quan vulgueu amb un dispositiu 
mòbil, sense inscripció, només escanejant aquest QR:
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Oficina turisme 
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LLAVANERES
Parc Sant Pere

MATARÓ
Camping 
Barcelona

MATARÓ
Hotel Atenea

LLAVANERES
Parc Sant Pere
direcció Calella

https://ajllavaneres.cat/marketbus
https://ajllavaneres.cat/visitesmodernisme


Divendres 15 de juliol
18 h 
Actuació de la cantant Ada, amb música dels 80

18.30 h 
Exhibició i masterclass de Hip-Hop 
a càrrec del Gim Llavaneres

19.30 h 
Actuació del cantant pop Aaron

Dissabte 16 de juliol
11 h 
Exhibició i masterclass de Zumba  a càrrec del Gim Llavaneres

18 h 
Actuació de la cantant pop Ingrid Manzano

19 h  
Música pop espanyola dels 80 al 2000 a càrrec del DJ Marc Garí

20 h
Classe oberta de pilates a càrrec de Samsara

Diumenge 17 de juliol
9 h 
Trobada de cotxes clàssics organitzada pel Club Maresme Classics 
Arribada dels vehicles

11.30 h
Passejada de cotxes clàssics del parc de Sant Pere 
fins al passeig Jaume Brutau

12.30 a 14 h 
Exposició de cotxes clàssics al parc de Sant Pere

18 h 
Actuació de la cantant pop Ainet

19.30 h 
Paula tocarà la guitarra i cantarà cançons pop
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PARC DE SANT PERE

https://youtube.com/channel/UCDaiyk38wov_Kc7cYoYod2w
https://instagram.com/ingridmanzanno
https://youtu.be/aohkGlbBqS4
https://soundcloud.com/pppppaulavidal



