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Aforament limitat: el públic entra en grups de 10 persones (màx.1 
adult per nen). Caldrà recollir l’entrada gratuïta mínim 15 minuts 
abans de cada passi.

ENOTAST 
A les 12.30 h al Saló de Pedra
Per la Diada de la Flor vine al tast de vins de la DO Alella 
maridat amb un punt de flor i conduït pel sommelier del 
Celler Castañé d’Argentona. 
Compra d’entrades a  tincticket.com/enotast-2019
Organitza:  Ajuntament d’Argentona i Enoturisme DO Alella.

ESPECTACLE “ESCARGOTS” (Cia. Slow Olou)
A les 13 h i a les 18 h, al carrer Dolors Monserdà 
Entra en un món de sensacions dins el món real. Observa i 
experimenta aquells habitants que no veiem a simple vista. 
Des de l’humor i poesia, podràs observar com viuen dos 
individus-cargols el seu dia a dia.

Cal adquirir les entrades a tincticket.com/escargotsdiadaflor
Accés gratuït i aforament limitat (60 persones).

TREPITJADA DE LES CATIFES DE FLORS
A les 19.30 h des de l’Ajuntament
Amb la colla de Geganters i Grallers d’Argentona, acom-
panyats dels Argeganters  i del pubillatge argentoní, farem 
un cercavila tot trepitjant les catifes pels carrers engalanats, 
moment que representa la culminació de la Diada de la Flor.

 Organitza:  Ajuntament d’Argentona i Comissió Diada de la Flor.

Dissabte 25 de maig

TALLER PER A PETITS ARTISTES
De 17 a 20 h a la plaça Nova 
Vols participar d’una exposició? Vine i els més menuts de 
casa podran realitzar les seves petites grans obres d’art que 
seran exposades al carrer Bernat de Riudemeia durant el 
cap de setmana de la Diada de la Flor, el 1 i 2 de juny, junt 
amb els treballs realitzats pels alumnes de 4t i 5è de l Escola 
Argentona.Us hi esperem!    Organitza:  Ajuntament d’Argentona.

Dimecres 29 de maig

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ  “LA DIADA DE LA FLOR, 
DES DELS INICIS FINS  A DIA D’AVUI
A les 19 h al Saló de Pedra
A través d’un extens recull fotogràfic i documental cedit per  
Josep Maria Grau descobrirem com ha anat evolucionant la 
Diada de la Flor fins a dia d’avui des de la seva recuperació 
per part dels Amics de les Tradicions com a festa popular.  
L’exposició es podrà visitar els dies 31 de maig de 17 a 20 h,   
i  1 i 2 de juny d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.

Divendres 31 de maig

XERRADA “FLORA, FONGS I LÍQUENS A LA SERRA-
LADA LITORAL”
A les 19 h a la biblioteca municipal Joan Fontcuberta i Gel

La xerrada serà a càrrec Toni Marí Vivancos, responsable del 
Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral.

Dissabte 1 de juny

TALLER DE JUMPING CLAY
A les 12 h a la biblioteca municipal Joan Fontcuberta i Gel

Amb el material artístic de jumping clay farem un taller 
per nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. La temàtica en un 
dia tan especial girarà entorn la Diada de la Flor. Aquest 
material es caracteritza per la seva manipulació senzilla,  
que no taca, un cop sec no es trenca...fins i tot pot botar! 

Places limitades. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza:  Biblioteca d’Argentona.

STORYTIME: UNDER THE SEA (conte en anglès)
A les 17 h a la plaça Nova
Kids & Us d’Argentona ens oferirà una manera propera i 
directa de familiaritzar la mainada amb la llengua anglesa a 
la vegada que podem gaudir d’una estona divertida.  
 Organitza:  Argentona es Mou.

ELABORACIÓ DE CATIFES DE FLORS 
Tarda, vespre i nit a tot el poble (veure mapa)

A partir de la tarda de dissabte, entitats, col·lectius i veïnes i 
veïns de la vila començaran a estendre la sorra i fer dibuixos 
a terra per omplir de catifes de flors els carrers d’Argentona 
durant tot el vespre i nit.
Organitza:  Ajuntament, entitats d’Argentona i Comissió de Diada de la Flor.

Diumenge 2 de juny

EXPOSICIÓ  CASAL DE LA GENT GRAN
A partir de les 10 h, davant el Casal de la Gent Gran 
(Avinguda Puig i Cadafalch, 2-4)

Les sòcies i socis  del casal ens mostraran la gran varietat 
de treballs de mitja i ganxet que durant l’any han anat fent.
Organitza: Casal de la Gent Gran.

FES LA TEVA
D’11 a 14 h al carrer Bernat de Riudemeia   
(davant el Centre Parroquial)

Vols participar en fer una estora de flors? Doncs tindràs 
l’oportunitat de fer-ne una, només caldrà que hi posis ima-
ginació i ganes de participar de la Diada. 
Organitza:  Ajuntament d’Argentona.

ESPECTACLE “EL SECRET DE LA NANNA”   
(Cia. de Teatre Anna Roca)
De les 12 a les 13.30 h i de les 17.30 a les 19 h a l’avinguda
 Puig i Cadafalch (davant la plaça Nova)
La Nanna i el seu company són dos imaginautes que recor-
ren el món amb un camió per a explicar un secret. Aparquen 
a totes les places que troben per poder compartir el secret 
que porten a la caixa del camió. Tothom que vulgui, pot 
entrar i descobrir el conte desplegat més gran del món.

...ve de Diumenge 2 de juny

RESPECTEU I NO MALMETEU LES 
INSTAL·LACIONS FLORALS MUNTADES 

A LA VILADURANT TOT EL CAP DE SETMANA.  
NO EN MANLLEVEU CAP ORNAMENT. 

Fem que la Diada de la Flor sigui ben lluïda!

“El secret de la Nanna“



www.argentona.cat/diadadelaflor2019

culturaifestes.argentona
@ajargentona  

Organitza:

Col·laboren:

Diada 
de la 
Flor.

2019

Argentona
1 i 2 juny

Col·laboren en les decoracions florals:

Creu Roja Argentona, Moviment És Vida, Casal de la Gent Gran i Casal de Joves d’Argentona

Jo
rd

i L
ó

p
ez

 V
il

a

Aforament limitat: el públic entra en grups de 10 persones (màx.1 
adult per nen). Caldrà recollir l’entrada gratuïta mínim 15 minuts 
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1.   PETITS ARTISTES  

2.   FES LA TEVA  
3.   ASSAMBLEA Nacional Catalana
4.   AFA Escola BERNAT DE RIUDEMEIA
5.   DIABLES d’ Argentona  
6.   AMPA Escola Bressol EL BOSQUET
7.   MUSEU del CÀNTIR  (dins el pati )

8.   Veïnes carrers ST. FERRAN i CRISTÒFOL COLOM
9.   AMPA Escola LES FONTS  

10.   AMPA Escola ARGENTONA
11.  Nova Associació de St Domènec de Les GINESTERES
12.   Argentona ES MOU
13.   La GARRINADA
14.   Argentona BOCS
15.   ’’La FEBRE de l’ART’’
16.   CDR
17.   BIBLIOTECA Municipal JOAN FONTCUBERTA I GEL
18.   Veïnes del carrer SANT JULIÀ (de baix)
19.   Associació Espai MUSICAL BURRIAC
20.   Veïnes del carrer ÀNGEL GUIMERÀ
21.   Agrupament Escolta CALABROT d’ARGENT
22.   Colla de GEGANTERS i GRALLERS d’ Argentona

FA   Fira d’Artesans

SG   Sortida Gegants Cercavila

  E    Espectacle

  P    Zona d’Aparcament

A. Ajuntament

B. Saló de Pedra

C. Can Doro

D. La Sala

E. La Casa Gòtica

F. Església

G. Museu del Càntir
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ACTIVITATS CONTINUADES 
(dissabte 1 i diumenge 2 de juny)

L’OU COM BALLA
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h al Museu del Càntir
Al llarg del cap de setmana el Museu del Càntir obre les 
seves portes a l’Espai Floral i al pati del museu per poder 
visitar el tradicional  “Ou com balla”.

Dintre el marc de l’Hola Cerèmica organitzat per l’Associació 
espanyola de ciutats de la ceràmica, el dissabte es realitzarà 
una masterclass a càrrec d’Alberto Bustos i el diumenge 
unes portes obertes a Can Carmany – CRCC. 

Per ampliar informació consultar a  www.museucantir.org
Organitza:  Museu del Càntir d’Argentona.

EXPOSICIÓ  “LA DIADA DE LA FLOR, DES DELS 
INICIS FINS  A DIA D’AVUI”
31 de maig de 17 a 20 h, i  1 i 2 de juny d’11 a 14 h i de 17 a 
20 h al Saló de Pedra.
A través d’un extens recull fotogràfic i documental cedit 
per en Josep Maria Grau descobrirem com ha anat evolu-
cionant la Diada de la Flor des dels seus inicis a l’any 1991 
fins a dia d’avui, recuperació i reconversió per part dels 
Amics de les Tradicions d’una festivitat religiosa en festi-
vitat popular.

FIRA D’ARTESANIA I ALIMENTACIÓ
10 a 14.30 i de 17 a 20.30 h a la Plaça Nova
Tindrem les tradicionals parades de producte artesà alimen-
tari, bijuteria i complements.

Plànol de Catifes.

Ou com Balla.

Taller per a artistes.

Fira d’ artesania i alimentació.

Catifa de flors. El secret de la Nanna. Escargots.Conte en anglès. Fes la teva.


