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Disseny: Núria Sambía guanyadora concurs cartell “Festa Major La Minerva 2009”

del 17 al 20 de juliol

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES

Encomanem-nos a la Minerva

El nom de Minerva va inexorablement associat a la saviesa i a les ciències. L’origen
d’aquesta celebració cal cercar-lo al segle XVII, quan una filial de la Confraria de
la Minerva, que promovia el culte a l’Eucaristia en les ruïnes d’un temple pagà romà
dedicat a aquesta deessa, s’establí al nostre poble.

Les celebracions eucarístiques iniciades pels nostres avantpassats s’han convertit avui
en un important punt de trobada de llavanerencs de totes les edats i procedències.

Tenim el goig de presentar-vos un any més aquest programa de la Festa Major d’estiu,
que conté una cinquantena de propostes destinades als infants, els joves i als grans. Hi
ha activitats culturals, esportives, de lleure... durant, pràcticament, tot el mes de juliol.
Ajuntament i entitats hi hem treballat intensament pensant en tots vosaltres. Us convidem
a gaudir-ne, a fer poble, a sortir al carrer i barrejar-vos amb la festa. Tothom és benvingut
a Sant Andreu de Llavaneres.

Bona Festa Major!

Bernat Graupera i Fàbregas

Josep Molins i Puig

Alcalde

Regidor de Cultura, Festes i Esports

FESTA MAJOR LA MINERVA 2009

Divendres, 10 de juliol
“CONCERTS DE BRANDERBURG”, de Johann Sebastian Bach,
a càrrec de CAMERART-Orquestra del Mareme
			
Lloc: temple parroquial

22.00 h

Dissabte, 11 de juliol
10.00 h

Presentació de l’equip femení aleví-infantil de futbol:
EF Llavaneres – CE Vilassar de Dalt

		
Organitzada per: CE Llavaneres
			
Lloc: camp de futbol
22.00 h

Teatre: “GOLFUS DE ROMA”, a càrrec de la Companyia Inestable
d’El Casal de Llavaneres

		
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres		
			
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge, 12 de juliol
10.00 h a
14.00 h

XVII Trobada de la puntaire, amb la participació de diferents escoles,
grups i tallers vinguts d’arreu de Catalunya

		
Organitzada per: Puntaires de Llavaneres
			
Lloc: carrer de Munt
10.00 h a
Festa del bàsquet: 3 x 3
14.00 h		
Organitzada per: CB Llavaneres

			

Lloc: parc del passeig de la Mare de Déu de Montserrat

11.00 h a
17.00 h

“MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE”: jornada de la natació solidària

13.00 h

II Pesolada perica de Llavaneres

amb les persones afectades per aquesta malaltia
Lloc: piscina municipal

			

		
Preu: 20 €
		
Organitzada per: Penya Perica Llavaneres
			
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
18.00 h a
Festa del bàsquet: concurs de tirs lliures, triples i habilitat
20.00 h		
Organitzada per: CB Llavaneres

			

Lloc: parc del passeig de la Mare de Déu de Montserrat

Divendres, 17 de juliol
19.00 h

Espectacle infantil: “ON ES CANTA, S’HI POT VIURE”, amb Roger Canals i Cia.

20.30 h

Correguspira infantil amb Els Banyuts de Llavaneres

		
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil
			
Lloc: plaça de la Vila
		
		

Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes
d’El Casal de Llavaneres
		
Recorregut: aparcament del passeig Jaume Brutau, passeig de
			
la Mare de Déu de Montserrat, plaça de la Vila, carrer de Munt,
			
passeig Joaquim Matas i El Casal de Llavaneres

		
NIT DE GRESCA:
22.00 h
22.45 h
01.00 h

PANORAMICA: guanyador del Musicart 09
Festa VA PARIR TOUR 2009: amb Carles Pérez, de Ràdio Flaixbac
FORMULA REVOLUTION: els millors temes de la dècada dels 80 i 90

			

Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Dissabte, 18 de juliol
08.00 h a
Classe oberta de Pilates amb Romi Cepeda, professora
11.00 h i
per la Trainer Balanced Body University
19.00 h a		
Hi col·labora: GIM Llavaneres
21.00 h 			
Lloc: platja de Llavaneres
09.00 h

XlI Campionat PITCH & PUTT de Festa Major: sortida simultània

		
Preu: 22 € adult / 18 € infantil
			
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.00 h a
II Circuit d’habilitat de 4x4
14.00 h i		
Preu: 10 €
17.00 h a		
Organitzat per: Sumi 4x4
20.00 h			
Lloc: sota el pont de l’autopista
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10.30 h

Torneig de ràpides d’escacs

11.30 h

Torneig de cartes de rol

12.00 h

Festa de l’escuma: “CORSARIS DE L’ESCUMA”, amb la companyia Xip Xap

16.00 h

Campionat popular de BOTIFARRA (joc de cartes)

		
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres
			
Lloc: Casal de la Gent Gran
		
Preu: 10 €
		
Organitzat per: YUGI-OH
			
Lloc: El Casal de Llavaneres

		
Organitzada per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil
			
Lloc: pati del CEIP Labandària
			

Lloc: pati d’El Casal de Llavaneres

16.30 h

XlI Campionat PITCH & PUTT de Festa Major: sortida simultània

17.30 h

Ball i xocolatada per a la gent gran, amb animació i ball amb JORDI BRU

18.30 h

Triangular de Festa Major:

		
Preu: 22 € adult / 18 € infantil
			
Lloc: Escola de Golf HCP 1

		
Organitzat per: Casal de la Gent Gran
			
Lloc: Casal de la Gent Gran

VETERANS Llavaneres + VETERANS B Llavaneres + VETERANS Arenys de Munt

		
Organitzat per: CE Llavaneres
			
Lloc: camp de futbol
18.30 h

Rua brasilera

20.00 h

Actuació castellera amb els CAPGROSSOS de Mataró

		
Hi col·labora: Escola de Dansa Merche Rams
			
Recorregut: plaça dels Gegants, passeig Joaquim Matas, carrer de
			
Munt, plaça de la Vila i parc del passeig de la Mare de Déu de Montserrat
			

Lloc: plaça de la Vila

21.00 h

Festa DESPERTAPÈSOL: sopar popular i actuacions musicals

23.00 h

Ball amb l’ORQUESTRA TRÀFIC

		
Preu sopar popular: 5 €
		
Organitzada per: Acció Juvenil
			
Lloc: pati del CEIP Labandària
			

Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge, 19 de juliol
08.00 h

Matinades

		

Organitzades per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes
d’El Casal de Llavaneres			
			
Lloc: carrers de Llavaneres
		

09.00 h

XlI Campionat PITCH & PUTT de Festa Major: sortida simultània

		
Preu: 22 € adult / 18 € infantil
			
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.00 h a
II Circuit d’habilitat de 4x4
14.00 h i		
Preu: 10 €
17.00 h a 		
Organitzat per: Sumi 4x4
20.00 h			
Lloc: sota el pont de l’autopista

		
10.00 h

V Simultània d’escacs per a tothom, a partir de 10 anys,
amb el mestre i campió d’Ucraïna i Catalunya, Viktor Moskalenko

		
Organitzada per: Casal de la Gent Gran
			
Lloc: Casal de la Gent Gran
10.15 h

Pedalada popular: sortida des del passeig de la Mare de
Déu de Montserrat i arribada al parc de la Mare de Déu de la Llorita

		
Organitzada per: Club Ciclista Llavaneres
			
Lloc: carrers de Llavaneres

11.00 h a
Circuit infantil de bicicletes
14.00 h		
Organitzat per: Club BTT Roc de l’Avi

			
11.30 h

Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Concelebració solemne de l’Eucaristia presidida per l’arquebisbe

de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach, i acompanyament musical de
l’organista Carme Albors i la violista Montse Vallvé. En acabar, acte d’adoració i
benedicció amb el Santíssim Sagrament
			
Lloc: temple parroquial

18.30 h

Cercavila amb el gegants: Barri de Gràcia de Barcelona, Barri de

Gràcia de Sabadell, Capellades, Fal·lera Gironina, Juneda, Masnou i
Sant Andreu de Llavaneres
		
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres
			
Recorregut: El Casal de Llavaneres, avinguda Catalunya, carrer Clòsens,
			
carrer Pintors Masriera, passeig Joaquim Matas, carrer de Munt,
			
Grup Betlem i plaça de la Vila

19.00 h

Partit de Festa Major del PRIMER EQUIP del CE Llavaneres

21.00 h

Cantada d’havaneres amb el grup VORAMAR i rom cremat per a tothom

22.45 h

Castell de focs amb la pirotècnia Tomàs de Benicarló

		
Organitzat per: CE Llavaneres
			
Lloc: camp de futbol

		
Hi col·labora: CB Llavaneres i CE Llavaneres
			
Lloc: platja de Llavaneres

			
23.30 h

Lloc: platja de Llavaneres

Ball amb LA SALSETA DEL POBLE SEC

			

Lloc: poliesportiu de Sant Pere

Dilluns, 20 de juliol
11.00 h a
Inflables flotants i diversió en remull
14.00 h i			
Lloc: piscina municipal
17.00 h a
19.00 h		
18.30 h

Espectacle infantil: “ELS YAKUMBA, QUINS TRASTOS”,
amb la companyia Yakumba

		
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil
			
Lloc: poliesportiu de Sant Pere
19.00 h

Concert de gala amb l’ORQUESTRA MARAVELLA

			
20.00 h

Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Concurs de curts: projecció dels curtmetratges finalistes

		
Organitzat per: Acció Juvenil
			
Lloc: pati del CEIP Labandària

21.00 h

Sopar de carmanyoles i concert

22.00 h

Correfoc amb Els Banyuts de Llavaneres

		
Organitzat per: Acció Juvenil
			
Lloc: pati del CEIP Labandària
		

Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes
d’El Casal de Llavaneres
			
Recorregut: aparcament del passeig Jaume Brutau, plaça de la Vila,
			
passeig de la Mare de Déu de Montserrat, avinguda Catalunya i pati
			
d’El Casal de Llavaneres
		

23.00 h

Ball de gala amb l’ORQUESTRA MARAVELLA

			

Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Divendres 24 de juliol
18.00 h

XXIX Open Vallserena de Frontennis: parelles aleví

19.00 h

Teatre musical: “QUE BONIC ÉS VIURE!”, a càrrec del grup de teatre del Casal

		
Organitzat per: Vallserena Club
			
Lloc: Tennis Mora
d’Avis Les Mèlies, de Pineda

		
Organitzat per: Casal de la Gent Gran
			
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
20.00 h

XXIX Open Vallserena de Frontennis: parelles infantil

		
Organitzat per: Vallserena Club
			
Lloc: Tennis Mora
21.30 h

Cine Fòrum: “VOLVER” (2006), de Pedro Almodóvar, amb l’actuació prèvia de la
cantant de tango Mayte Caparrós
		
Organitzat per: L’Intercanviador de Llavaneres
			
Lloc: jardins de Can Caralt

Dissabte, 25 de juliol
09.00 h

XXIX Open Vallserena de Frontennis: parelles absolut

21.00 h

Festival benèfic contra el càncer

		
Organitzat per: Vallserena Club
			
Lloc: Tennis Mora

		
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer
			
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge, 26 de juliol
10.00 h
17.00 h

XXIX Open Vallserena de Frontennis: eliminatòries parelles absolut
XXIX Open Vallserena de Frontennis: eliminatòries de les parelles aleví,

						
		
Organitzat per: Vallserena Club
			
Lloc: Tennis Mora

infantil i absolut

NOTES
Tots els actes són gratuïts, excepte:
II Pesolada perica de Llavaneres. Preu: 20 €
II Circuit d’habilitat de 4x4. Preu: 10 €
Torneig de cartes de rol. Preu: 10 €
Sopar popular del Despertapèsol. Preu: 5 €
XlI Campionat PITCH & PUTT. Preu: 22 € adult / 18 € infantil
Circuit infantil de bicicletes: cal portar la bicicleta i els complements de
protecció (casc, genolleres, colzeres... )
Sopar de carmanyola: us heu de portar el sopar

Mesures de seguretat del CORREFOC d’acord amb el Decret
252/1999, de 31 d’agost:
Mantenir portes i finestres tancades, aparadors i vidres protegits, tendals recollits, i no
tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc.
No col·locar elements que obstaculitzin el recorregut o el pas fluid de la gent (testos,
taules, cadires, vehicles, etc.).
No llençar aigua fins que no hagi acabat l’actuació.
No encendre foc ni fumar a prop del material pirotècnic.
No envair l’espai dels grups d’actuació i no agafar ni destorbar cap
dels seus membres.
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.

Cine Fòrum: la lletra del tango Volver és el punt de partida d’aquest film de
Pedro Almodóvar, que compta amb repartiment de luxe: Penélope Cruz, Carmen
Maura, Blanca Portillo, Lola Dueñas i Yohana Cobo.
Abans de la projecció de la pel·lícula, l'artista Mayte Caparrós ens introduirà al
tango amb sentiment i picardia.
Per poder assistir a la cantada d’havaneres i al castell de focs, hi haurà

servei gratuït de bus des de la parada de l’avinguda Catalunya al
poliesportiu de Sant Pere, i viceversa:

Anada: de 20.30 h a 22.30 h
Tornada: un cop finalitzats els focs i cada 30 minuts fins que
acabi el concert de La Salseta del Poble Sec

Reserva de taules i cadires: dijous 16 i divendres 17 de juliol, de 19 h a 21 h, al
parc de Ca l’Alfaro.
La Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
agraeix a totes les entitats, associacions i particulars la seva col·laboració i
participació en els actes de la Festa Major.

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

