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Dissabte, 21 de novembre
09.00h
Bàsquet mini femení: CB Llavaneres - CB
Caldes; al pavelló municipal
Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres
10.15h
Bàsquet infantil femení: 3 Viles - Verge de
les Neus; al pavelló municipal
Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres
10.30h
Bàsquet mini A masculí: CB Llavaneres AECAM; al pavelló municipal
Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres
11.30h
Bàsquet infantil femení: CB Llavaneres Joventut BBC; al pavelló municipal
Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres
12.00h
Bàsquet infantil masculí: 3 Viles - CB
Granollers Abolafio; al pavelló municipal
Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres
12.00h
L’hora del conte: “La fada Englantina a
casa dels Masriera”, amb L’Espina de la
Sardina; a la Biblioteca municipal
Organitzat per: Biblioteca municipal
18.00h
Cine Fòrum: “Agua” (2005), de Deepa
Mehta; a la Biblioteca municipal
Organitzat per: L’Intercanviador de
Llavaneres i Fundació Rokpa
22.00h
XII Mostra de Teatre Dani Tàpias: “Els
hereus”, d’Alain Krief, a càrrec de la
Companyia Inestable; a la sala polivalent
del Casal de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Teatre del Casal
de Llavaneres

Diumenge, 22 de novembre

del 21 al 30 de novembre
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Tots amb la festa
És curiós comprovar com tot encaixa. Mirant els llibres d’història podrem comprovar com
Sant Andreu ha estat tradicionalment considerat com el patró dels pescadors d’art menor
i canya, mentre que Sant Pere, el seu germà, és considerat el patró dels pescadors de mar,
barca i xarxa. En el nostre municipi, Sant Andreu de Llavaneres, aquesta simbologia té
molt de sentit, perquè són els del barri marítim els que antigament eren els pescadors,
els mariners, i a baix a mar és on trobem l’església de Sant Pere, mentre que la parroquial,
a dalt, ret homenatge a Sant Andreu. Tot això ha canviat i ara que arriba la diada del patró
del nostre poble, el que volem, com a consistori, és que tots, els de dalt i els de baix,
participin d’aquests dies festius. Per això l’eslògan d’aquest Sant Andreu 2009 és: “Tots
amb la festa”.
Del 21 al 30 de novembre, diada de Sant Andreu, celebrarem la nostra festa major d’hivern,
una celebració més íntima que la de l’estiu, però molt tradicional. Fullejant aquest programa
festiu, podreu comprovar que els clàssics de la Festa Major de Sant Andreu hi són tots.
Això sí, aquest any no hi haurà envelat, atenent l’actual situació econòmica, i moltes de les
activitats tindran lloc a la sala del Casal de Llavaneres. Entre les propostes que us
recomanem, és clar, hi ha la festa de promoció dels productes típics, per anar obrint boca,
el teatre amb la companyia Inestable del Casal, la cercavila amb els gegants i el correfoc
amb els Diables, la desfilada de moda i la felicitació als Andreus i les Andrees. També hi
ha moltes propostes esportives, infantils...
Enguany, ens plau presentar-vos el documental “Mirar enrere”, un projecte que ens
transportarà al passat i amb què coneixerem una mica més la història, els costums, les
festes i l’evolució de Llavaneres a través de les vivències dels nostres avis i àvies.
Per a nosaltres, aquesta Festa Major és el preludi del Nadal i per això desitgem que aquest
esperit nadalenc es faci ja evident aquests dies. Passeu-vos-ho bé i gaudiu de tot el que
ens espera.
Gràcies a tots els que feu possible aquesta festa i als Andreus i les Andrees, felicitats!

BONA FESTA MAJOR!
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde

Josep Molins i Puig
Regidor de Cultura
i Festes, i Esports

08.00h
Marxa popular
Sortida: a les 8h marxaires i a les 9h
corredors; des del pati del Casal de
Llavaneres
Organitzat per: Secció d’Atletisme del
Casal de Llavaneres
10.00h
Arts marcials: exhibició de taekwondo i

Organitzat per: Escola Municipal de
Música

Dimecres, 25 de novembre
19.30h
Lectura del manifest i encesa d’espelmes
dins el marc de les “Jornades per a la
no-violència”; a la plaça de la Vila
Hi col·labora: Diputació de Barcelona

Dijous, 26 de novembre
22.00h
Concert de gospel, a càrrec de la formació
mataronina GOSPEL SONS; al temple
parroquial

Divendres, 27 de novembre
17.00h
Xocolatada i ball amb música en directe a
càrrec de Jordi Bruch; al Casal de la Gent
Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran
19.00h
Inauguració de l’exposició “Figures de
pessebre”; a la sala d’exposicions de Can
Caralt (l’exposició es podrà visitar fins al
10 de gener)
Organitzat per: Museu-Arxiu de Llavaneres
20.30h
Correguspira infantil amb Els Banyuts de
Llavaneres
Itinerari: aparcament del passeig Jaume
Brutau – pg. de la Mare de Déu de
Montserrat – plaça de la Vila – c. de Munt
– pg. Joaquim Matas – El Casal de
Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes del Casal de
Llavaneres

11.00h a 18.00h
V Festa de l’Skate; al poliesportiu de Sant
Pere
Organitzat per: Club Skate Locals
Maresme

10.00h
Bàsquet aleví: Serena Mar - Franciscans;
al CEIP Serena Vall
Organitzat per: Club Esportiu Serena Mar

18.00h
Presentació del col·leccionable sobre la
historia de Llavaneres “Mirar enrere” i
projecció del primer DVD Paisatges i
records; a la sala de plens de l’Ajuntament
Hi col·labora: Museu-Arxiu de Llavaneres
18.15h
Presentació i concert del grup local de
música urbana SUEÑOS DE CONDENA; al
poliesportiu de Sant Pere
19.30h
Bàsquet sots-21 masculí: CB Llavaneres –
AESC Ramon Llull; al pavelló municipal
Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres

Dimarts, 24 de novembre
19.15h
Audició d’alumnes; a l’auditori de Can
Caralt

09.30h
Marxa cicloturista de les ermites; sortida:
aparcament del passeig Jaume Brutau
Organitzat per: Club BTT Roc de l’Avi
10.00h
Futbol aleví A: Escola Llavaneres CF Masnou AT; al camp de futbol
Organitzat per: Escola Llavaneres CF
10.00h
Gran simultània d’escacs per a tothom, a
partir de 9 anys, amb la participació del
mestre Viktor Moskalenko; al Casal de la
Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

17.00h
Futbol juvenil: Escola Llavaneres CF Malgrat; al camp de futbol
Organitzat per: Escola de Llavaneres CF

10.00h
Torneig de ràpides d’escacs; al Casal de la
Gent Gran
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres

18.00h
Bàsquet sènior A masculí: CB Llavaneres
– CB Tordera; al pavelló municipal
Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres

09.00h
XVIII Tres hores de resistència de
ciclomotors; als terrenys de sota el pont
de l’autopista
Organitzat per: Adventures Llavaneres

09.30h
Futbol pre benjamí A: Escola Llavaneres
CF – Arenys de Mar; al camp de futbol
Organitzat per: Escola Llavaneres CF

10.30h
Acte de reforestació: campanya de
plantada de glans; a la Font de la Llorita
Organitzat per: Toyota Veymar

16.30h
Bàsquet júnior masculí: 3 Viles – UE
Mataró; al pavelló municipal
Organitzat per: Club Bàsquet Llavaneres

08.00h
Matinades; pels carrers de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes del Casal de
Llavaneres

Dissabte, 28 de novembre

22.00h
Nit jove: SAFREIG (segon classificat del
Musicart 09) + SINCRONIA (versions
pop-rock); a la sala polivalent del Casal de
Llavaneres

09.30h
Futbol pre benjamí B: Escola Llavaneres
CF - Vilassar de Dalt; al camp de futbol
Organitzat per: Escola Llavaneres CF

12.15h
Ballada de sardanes amb la Cobla
Contemporània; a la plaça de la Vila

07.00h
XIX Campionat social de caça; a la Font de
la Llorita
Organitzat per: Societat de Caçadors de
Llavaneres

11.30h
Cercavila amb els gegants d’Argelers de la
Marenda, Borges Blanques, Caldes
d’Estrac, Montmeló, Parets del Vallès,
Taradell, Vila de Gràcia de Barcelona,
Vilassar de Dalt i Sant Andreu de
Llavaneres
Itinerari: El Casal de Llavaneres – av.
Catalunya – pg. Mare de Déu de
Montserrat – c. Clòsens – c. del Doctor –
pg. Joaquim Matas – c. de Munt – plaça de
la Vila
Organitzat per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes del Casal de
Llavaneres

hapkido, amb la paticipació de la Selecció
Catalana de hapkido, campiona d’Espanya;
al pavelló municipal
Organitzat per: Taekwondo Venzalá

12.00h
11a Promoció de productes típics de
Llavaneres; al parc del passeig de la Mare
de Déu de Montserrat. Degustació de
pomes farcides, bolets, coca de
Llavaneres, vi i cava.
Hi col·labora: La Dona x la Dona,
restauradors i pastissers de Llavaneres.
En cas de pluja es traslladaria l’acte a la
sala polivalent del Casal de Llavaneres.

Diumenge, 29 de novembre

10.00h
Handbol aleví: Serena Mar – Tomàs Viñas;
al CEIP Serena Vall
Organitzat per: Club Esportiu Serena Mar
10.45h
Futbol pre benjamí C: Escola Llavaneres
CF - Arenys de Munt; al camp de futbol
Organitzat per: Escola Llavaneres CF
10.45h
Futbol pre benjamí D: Escola Llavaneres
CF - Rocafonda; al camp de futbol
Organitzat per: Escola Llavaneres CF
11.00h
Futbol sala cadet: Serena Mar – IES Puig i
Cadafalch; al CEIP Serena Vall
Organitzat per: Club Esportiu Serena Mar
12.00h
Futbol cadet: Escola Llavaneres CF - Sant
Pol; al camp de futbol
Organitzat per: Escola Llavaneres CF
12.00h
L’hora del conte: “Contes tradicionals”,
amb la rondallaire Eugènia González; a la
Biblioteca municipal
Organitzat per: Biblioteca municipal
14.00h
Futbol femení: Escola Llavaneres CF Gimnàstica Manresa; al camp de futbol
Organitzat per: Escola Llavaneres CF
16.00h
Torneig de tennis taula; a l’IES Llavaneres
Organitzat per: Tennis de taula Llavaneres
18.30h
Premis de l’Esport 2009; a la sala
polivalent del Casal de Llavaneres
22.30h
Ball amb el grup ORGUE DE GATS; a la
sala polivalent del Casal de Llavaneres

19.00h
XI Desfilada de moda “Tope Models”; al
pavelló municipal
Organitzat per: La Dona x la Dona
21.30h
Correfoc amb Els Banyuts de Llavaneres
Itinerari: parc de Ca l’Alfaro – pg. de la
Mare de Déu de Montserrat – plaça de la
Vila - c. Clòsens - av. Catalunya - El Casal
de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i
Tradicions Catalanes del Casal de
Llavaneres

Dilluns, 30 de novembre
09.00h
XVI Torneig de Golf Sant Andreu, modalitat
stableford; al Club de Golf Llavaneras
Hi col·labora: Club de Golf Llavaneras
10.00h a 14.00h
Ludoteca infantil; al parc de Ca l’Alfaro
11.30h
Concelebració solemne de l’Eucaristia
presidida pel bisbe auxiliar emèrit de
Barcelona, monsenyor Pere Tena i Garriga;
al temple parroquial. La Coral Sant Andreu
interpretarà la missa Hoc est corpus
meum, de Lorenzo Perosi.
12.45h
Acabat l’ofici de festa major: cercavila
d’acompanyament als Andreus i Andrees
amb els gegants; des del temple
parroquial al Casal de Llavaneres
13.15h
Acte de felicitació dels Andreus i Andrees,
amb lliurament d’obsequis i piscolabis; a
la sala polivalent del Casal de Llavaneres
18.00h
Espectacle infantil: “Colossal”, amb la
companyia Teatre Mòbil; a la sala
polivalent del Casal de Llavaneres
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle
Infantil i Juvenil
19.00h
Xocolatada popular; a la sala polivalent del
Casal de Llavaneres

NOTES
• Tots els actes són gratuïts, excepte:
- XVI Torneig de Golf Sant Andreu, modalitat stableford: cal fer inscripció prèvia, del 16 al 27 de
novembre, a la Regidoria d’Esports (Edifici Ca l’Alfaro), de dilluns a divendres, de 10h a 14h.
Preu: 42 € no socis / 22 € socis amb el carnet.
• Cine Fòrum: “Agua” (2005); coproducció del Canadà i la Índia. Aquesta és una pel·lícula sobre una jove
que refusa acceptar la seva sort i que decideix lluitar contra els poderosos costums religiosos que la
converteixen en una presonera sense futur.
• Teatre: “Els hereus”, d’Alain Krief; a càrrec de la Cia. Inestable del Casal de Llavaneres. Humor i
cinisme són els pilars d’aquesta comèdia en què l'autor fa un retrat corrosiu de la família mentre
mostra un autèntic robatori organitzat.
• “Mirar enrere” és un projecte de recuperació de la memòria oral. A través de diferents testimonis i de
material gràfic, fílmic i sonor podrem gaudir de la història, costums, fases i evolució de Llavaneres en
un format documental que ens transportarà al passat.
• Marxa cicloturista de les ermites: cal portar la bicicleta i els complements de protecció (casc,
genolleres, colzeres...)
• Correfoc: mesures de seguretat
d’acord amb el Decret 252/1999, de 31
d’agost:
a) Mantenir portes i finestres tancades,
aparadors i vidres protegits, tendals
recollits, i no tenir roba estesa o altres
elements com banderes, etc.
b) No col·locar elements que
obstaculitzin el recorregut o el pas
fluid de la gent (testos, taules, cadires,
vehicles, etc.)
c) No llençar aigua fins que no hagi
acabat l’actuació
d) No encendre foc ni fumar a prop del
material pirotècnic
e) No envair l’espai dels grups
d’actuació i no agafar ni destorbar cap
dels seus membres
f) La roba més idònia per participar-hi és
la de cotó, amb mànigues i pantalons
llargs, un barret de roba i unes
sabates esportives de pell que us
agafin ben fort els peus

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.

21 i 22 de novembre

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Del 20 al 30 de novembre

Diumenge, 22 de novembre

Mostra gastronòmica de productes típics
Els restaurants participants ofereixen diferents
menús que inclouen pomes farcides a l’estil de
Llavaneres, maneres diferents de cuinar bolets i
coca de Llavaneres.

A la sala de Plens de l’Ajuntament
De 10.00 a 14.00 h Exposició de bolets

Dissabte, 21 de novembre
A la sala de plens de l’Ajuntament
Recollida popular de bolets pels boscos de
Llavaneres: aneu tots a buscar bolets, bons i
dolents, i porteu-los a la sala de plens (sortida
lliure).
Recomanacions a tothom qui vulgui portar bolets: 1) No porteu
més de 3 exemplars de la mateixa espècie i 2) Colliu el bolet
sencer, amb tot el peu.

2009

De 12.00 a 13.30 h
Lliurament de bolets
Tots els boletaires que portin bolets per a
l’exposició rebran un obsequi d’agraïment per la
col·laboració. Hi haurà un premi especial per a
qui porti el bolet més gros i per a qui porti el bolet
més rar.
16.00 h
Identificació i classificació dels bolets recollits
a càrrec de Miquel Rovira, expert micòleg de
l’Associació Micològica Font i Quer de Barcelona
De 18.00 a 20.00 h
Obertura de l’exposició al públic
Al passeig de la Mare de Déu de Montserrat
De 17.00 a 20.00 h Fira d’alimentació, de la
tardor i del bolet amb productes de la terra i
d’artesania alimentària del Maresme

11.30 h “El toc de cuinar poma”. Amb les
aportacions de tots els assistents completem el
llibre sobre les diferents maneres de cuinar poma
i bolet i els trucs per millorar aquestes receptes
11.45 h Activitats infantils
12.00 h Inauguració de l’11a Promoció de
productes típics. Parlaments. Repartiment del
premi del concurs de dibuix infantil “El món dels
bolets” i dels premis al bolet més gran i al bolet
més rar
12.20 h Degustació popular: pomes farcides,
bolets i coca de Llavaneres, oferts pels
restauradors, cuiners i pastissers de la vila
Per acompanyar, hi haurà degustació de vins i
caves, oferts per diferents establiments
comercials
A la plaça de la Vila
12.15 h Sardanes a càrrec de la Cobla
Contemporània
Hi col·labora:
Associació La Dona per la Dona
Amics dels Bolets de Llavaneres
Consell Comarcal del Maresme
Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
LA DEGUSTACIÓ DEL DIA 22 EN CAS DE PLUJA
ES TRASLLADARÀ A LA SALA POLIVALENT DEL
CASAL DE LLAVANERES

17.00 h Ball de gegants i xocolatada per a tothom,
amb la col·laboració del Casal de Llavaneres

Més informació:
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme
Telèfon 937 023 644
A/e: promocio.economica@llavaneres.es
www.santandreudellavaneres.cat

18.30 h Castanyada popular i vi dolç

Recull de receptes aportades pels assistents durant la festa del 2008.
Receptes populars en què la poma o el bolet són el principal ingredient

Al passeig de la Mare de Déu de Montserrat
De 10.00 a 14.00 h Fira d’alimentació, de la
tardor i del bolet amb productes de la terra i
d’artesania alimentària del Maresme

De 17.30 a 19.30 h Lliurament dels dibuixos
participants en el concurs de dibuix infantil “El
món dels bolets”, amb premi per al guanyador;
a l’espai de les activitats infantils

18.00 h Activitats infantils

EL TOC DE CUINAR POMA

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Esperit comarcal

Després de deu anys, la cita gastronòmica de la tardor de Llavaneres, dedicada a donar
a conèixer productes típics de la nostra vila com són la coca de Llavaneres i la poma
farcida, a més de la tan apreciada cuina del bolet, està més que consolidada. La
degustació popular, els menús de la Mostra Gastronòmica i la resta d’activitats
per promocionar la nostra gastronomia de tardor han contribuït a fer més ferms
els nostres llaços tant de portes endins com de portes enfora. I és aquest
contacte amb l’exterior el que ara ens proposem ampliar. Per això, en aquesta
onzena edició volem consolidar-nos com a fira comarcal.
L’11a Promoció de productes típics, que se celebrarà del 20 al 30 de
novembre, té més que mai vocació maresmenca. Els productes típics
de Llavaneres compartiran espai en la fira d’alimentació, de la tardor
i el bolet, amb productes típics del Maresme. Això serà
possible gràcies a la col·laboració amb productors de la
terra i l’artesania alimentària del Maresme i amb el
Consell Comarcal. Confiem que aquesta diversificació
del nostre aparador gastronòmic suposi un nou atractiu
per fer-nos confiança.
Un any més volem donar les gràcies
als restauradors, pastissers i
comerciants locals, i també a les
entitats de la vila que hi col·laboren, per
la seva dedicació i esforç. A tots vostès,
els convidem a trobar-nos els dies 21 i 22
de novembre al passeig de la Mare de Déu
de Montserrat de Llavaneres, i a tastar les
creacions dels restaurants participants en la
Mostra. En aquest programa podran trobar
tots els detalls de la festa i també receptes
per cuinar a casa.

Que vagi de gust!

PARTICIPANTS
A LA MOSTRA
GASTRONÒMICA
del 20 al 30 de novembre

menú

RESTAURANT CAN JAUME

Aperitiu Can Jaume i coca torrada amb tomàquet
Niu de gambes i rossinyols saltats
Pomes farcides de Sant Andreu
Sorbet de poma verda
Coca de Llavaneres
Preu per persona 36,00 €
(beguda i IVA no inclosos)

PINS MAR

Assortiment de bolets
Poma de Sant Andreu
Coca de Llavaneres
Pa
Cafè
Preu per persona 33,00 €
(beguda i IVA no inclosos)

EL RACÓ DEL NAVEGANT

Carpaccio de tomàquet amb poma i foie (16,50 €)
Sepiones farcides de bolets (16,50 €)
Suprema de llobarro rostida amb rossinyols (26,90 €)
(IVA no inclòs)

MASIA GRAUPERA

Ous amb bolets i llagostins
Poma farcida
Coca de Sant Andreu de Llavaneres
Preu per persona 24,00 €
(beguda i IVA no inclosos)

MASIA BARTRÉS

Poma farcida a l’estil de Llavaneres (12,00 €)
Saltat de bolets del temps amb botifarra del Perol
(8,00€)
Vedella amb bolets (6,50€)
(IVA no inclòs)

DALT VILA

Saltat de bolets amb botifarra
Poma farcida de Llavaneres
Coca de Llavaneres
Preu per persona 32,00 €
(beguda i IVA no inclosos)

NOSTRUM LLAVANERES

Arròs de muntanya a la cassola (4,55 €)
Vedella amb bolets (5,50 €)
Tallarines amb gírgoles (3,40€)
Crema de xampinyons (3,15€)

LA BRASA 48

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde

Josep Molina i Marchán
Regidor de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme

Saltat de rossinyols o xató
Poma farcida a l’estil de Llavaneres
Coca de Llavaneres
Preu per persona 29,00 €
(beguda i IVA no inclosos)

HANDICAP RESTAURANT

Rossinyols amb botifarra negra i del perol
Lluç a la planxa amb trompetes de la mort i seques
Coca de Llavaneres
Preu per persona 29,00 €
(beguda no inclosa i IVA inclòs)

MAS NADAL

Restaurants participants

Brou de peix i marisc o saltat de bolets
Conill amb bolets
Coca de Llavaneres o pinya farcida
Preu per persona 24,00 €
(beguda i IVA no inclosos)

CAN BLIDU. Pg. de Joaquim Matas, 31.Tel. 937 952 641

Amanida tèbia de bolets o timbal d’escalivada o
saltat de bolets amb gambes o tagliatelle amb
salsa de ceps
Entrecot al gust (mostassa, pebre verd,...) o
bacallà al gust (samfaina, roquefort,...) o xurrasco
de vedella o fricandó amb poma
Coca de Llavaneres o tiramisú o sorbet de llimona
Cafè
Vi negre de la casa (Rioja) o portell rosat (Conca de
Barberà), refresc, cervesa o aigua
Preu per persona 25,00 €
(IVA inclòs)

LA BRASA 48. C. de Munt, 48.Tel. 937 926 419

LA PANIFICADORA

CAN MORERA DELS TARONGERS

Aperitiu
Sopa de fredolics o raviolis de bolets amb
beixamel de ceps
Lluç al forn amb carxofes i rossinyols o rogers
amb trompetes de la mort
Galta de vedella estofada al vi negre amb
camagrocs o saltat de mongetes de Santa Pau
amb botifarra i rossinyols
Coca de Llavaneres o sorbet de mandarina
Preu per persona 35,00 €
(beguda i IVA no inclosos)

METUMBO

Amanida de minipomes farcides de marisc, pinya,
codony i escuma de flor del taronger
Suprema de lluç a la planxa amb saltat de bolets i
calamar banyada amb salsa de gambes o entrecot
de Girona amb salsa de ceps i foie
Coca de Llavaneres o poma farcida de crema de
cafè i cruixent de cacau
Aigua o refresc i vi negre (DO Rioja)
Copa de cava amb les postres
Cafè
Preu per persona 38,00 €
(IVA inclòs)

BLUE FINN SUSHI

Shitake-san (bolets japonesos i daus de peixos
saltats) (6,90 €)
Poma Uramaki (maki de tonyina blue finn, alvocat,
poma i salsa tàrtar) (9,50 €)
(IVA no inclòs)

CLUB DE GOLF DE LLAVANERAS. Camí del Golf, s/n. Tel. 937 926 050
EL RACÓ DEL NAVEGANT. Port Balís, 24.Tel. 937 928 613
HANDICAP RESTAURANT. Ctra. BV-5031, km7. Tel. 937 913 498
LA PANIFICADORA. C. del Doctor, 17, baixos. Tel. 937 928 085
MASIA GRAUPERA. Pg. de les Monges, 48. Tel. 937 926 447
NOSTRUM LLAVANERES. Camí de la Masia, 5 local 1. Tel. 937 929 456
PINS MAR. Ctra. N-II, km 651. Tel 937 926 902
RESTAURANT CAN JAUME. Port Balís. Tel. 937 926 960
RESTAURANT DALT VILA. C. Avall 9.Tel. 937 926 656
RESTAURANT MAS NADAL. Veïnat d’Avall 8.Tel. 937 927 244
RESTAURANT MASIA BARTRÉS. Passeig de Bellaire, 48. Tel. 937 927 001
CAN MORERA DELS TARONGERS. Pg. de les Alsines, 16. Tel. 937 929 351
METUMBO. Ctra. Nacional II km. 650,8. Tel. 655921011
BLUE FINN SUSHI. Port Balís, 3. Tel. 937 927 592
EL CASAL DE LLAVANERES. Av. Catalunya, 56. Tel. 937 926 911
RESTAURANT IL PORTO. Port Balís, 2. Tel. 937 927 929
RESTAURANT LAS PALMERAS. Ctra. Nacional II, Km 652. Tel. 937 930 044
VIL·LA MINERVA. Camí Pas del Pla, 3.Tel. 937 926 104
MENJAR CUITS ROSETA. Av. Pau Casals, 29-31, local 13. Tel. 937 926 164
D’GUST. C. Pintors Masriera, 10.Tel. 937 926 087

Pastisseries participants
FORN SANT ANDREU. Pg. de Joaquim Matas, 23. Tel. 937 928 418
PASTISSERIA ALSINA. C. de Munt, 44. Tel. 937 926 093
PASTISSERIA SALA VIVÉS. Pg. Mare de Déu de Montserrat, 2. Tel. 937 926 834
PASTISSERIA SALA. C. de Munt, 36. Tel. 937 926 048

Restaurants, pastisseries i altres comerços de la vila, cooperativa, associacions i Ajuntament
col·laboren en aquest acte desinteressadament.
La recaptació obtinguda en la degustació se cedirà a Caritas de la parròquia de Sant Andreu de
Llavaneres.
ORGANITZAT PER:

EL CASAL DE LLAVANERES

Albergínies amb bolets o crema de xampinyons
Pomes farcides o rotllets de vedella farcits de
bolets
Coca de Llavaneres
Pa i cafè
Preu per persona 24,00 €
(beguda no inclosa i IVA inclòs)

RESTAURANT IL PORTO

Poma farcida de llagostins
Mixt de bolets amb cloïsses
Sorbet de mandarina
Coca de Llavaneres amb copa de Pedro Ximenes
Bodega Gran Feudo (Chivite)
Cafè
Preu per persona 33,00 €
(IVA inclòs)

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
HI COL·LABORA:

