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PUNT D’INFORMACIÓ
Estrenem estand d’informació! A partir d’aquest any, el Punt d’Informació de la Festa Major estarà ubicat 
al Casal de la Gent Gran (av. Puig i Cadafalch, 2-4), un espai ampli on us podrem atendre garantint les 
mesures i distàncies sanitàries protocol·làries. 

Horari: del 27 de juliol al 6 d’agost, d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h.

Podeu adreçar-vos-hi per informar-vos sobre la Festa Major. 
També us hi facilitaran informació en cas de suspensió o en-
darreriment de les activitats per motius de pluja o d’altres. 

Al Punt d’Informació, hi podreu comprar productes com ara la 
samarreta de la Festa Major.

El preu unitari és de 5,5 €.
El lot familiar de tres samarretes val 14 €.

* Tarifes segons ordenança fiscal núm.61.

5,5 €

carlesligos
Cancel·lació



Salutacions,

Em sento molt honorada de dirigir-me formalment per pri-
mera vegada a tots vosaltres com a alcaldessa d'Argentona, 
després d'uns mesos molt complexos i de grans canvis. 

Estem davant de la festa major més estranya que hem viscut 
mai. La situació de crisi que estem  vivint ens ha obligat a 
repensar cadascun dels actes amb propostes diferents i ima-
ginatives perquè, malgrat els entrebancs, puguem celebrar la 
nostra festa major. 

Aquest any ens hem proposat tres objectius: volíem una festa 
major de quilòmetre 0, que arribés a tots els racons de casa 
nostra, i que garantís el compliment de totes les mesures 
de seguretat amb controls estrictes dels aforaments i actes 
virtuals per evitar aglomeracions.

La festa major d’enguany comptarà amb més artistes locals 
que mai, amb espectacles itinerants, repicatronades desconfi-
nades i l’assortit de focs que es podran veure des de qualsevol 
indret d’Argentona. 

Hem treballat amb molta il•lusió perquè estem convençudes 
que la cultura és imprescindible per mantenir vives les tradici-
ons i ens uneix com a poble. 
Agraïm al personal municipal l’esforç que han fet per fer possi-
ble aquesta festa major, i al voluntariat i les entitats d’Argento-
na la seva gran implicació.

Per acabar, us volem demanar que gaudiu de la festa però 
que no deixeu de prendre totes les mesures de seguretat, que 
mantingueu les distàncies de seguretat i l´ús de mascaretes. 

Bona festa major a totes i tots!

Gina Sabadell i Simó
Alcaldessa d’Argentona
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ARGENTONA SONA! 
A les 20.30 h, a l’escola Bernat de Riudemeia.
Música. Tots els públics.
Aforament limitat amb invitació prèvia.

L' Associació Musicargentona i els seus mestres 
s’uneixen a la iniciativa de fer sonar de nou el 
nostre poble. Una tarda de música amb temes 
de jazz, funky i marching. Una tarda plena de 
música, un vespre per gaudir de l'aire lliure i per 
sentir que, malgrat tot, la música continua!
Col·labora: Associació Músicargentona. 

UN POLÍTIC SUPERSTICIÓS 
Col·lectiu de Teatre  
del Centre Parroquial
Al Centre Parroquial. 
Dissabte, dia 1, a les 22 h i  
diumenge, dia 2, a les 20.15 h.
Comèdia d’Assumpta González  
dirigida per Lourdes Coromines
Aforament limitat.
Preu: 6 € per als socis i 8 € per als no-socis. 

La dona d’un polític organitza un sopar per cele-
brar que han ascendit el seu marit. A la festa, hi 
està convidada tota la gent important de l’entorn 
en què es belluguen. Sense fer-ho expressa-
ment, la convocatòria cau un dimarts 13 i, a partir 
d’aquest detall, comença a haver-hi un seguit de 
malentesos provocats per la dona i magnificats 
per les supersticions del marit.
Organitza: Centre Parroquial.

Dissabte, 1 d’  gost Diumenge, 2 d’      gost
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ULLS DE NIT, de SÍLVIA CANTOS
A les 12.30 h, a l’Hort del Rector.
Presentació de llibre. Tots els públics.
Aforament limitat amb invitació prèvia.

“Per què vivim retenint paraules i sentiments? Per 
què mai no ens adonem que se’ns està fent tard?”
Presentació de la primera novel·la de Sílvia Can-
tos, publicada per l’editorial Columna. L’acte comp-
tarà amb la presència de la Núria Pradas, darrera 
guardonada amb el Premi Ramon Llull; l’Oriol 
Calvo, Director del Museu del Càntir d’Argentona; i, 
en Pau Miracle, a la guitarra.  
Organitza: Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel.

THE BURRIACS EN CONCERT
A les 19 h, a l’escola Bernat de Riudemeia.
Música. Tots els públics. 
Aforament limitat amb invitació prèvia.

The Burriacs, format per professors i professo-
res de l'Espai Musical Burriac, ens presenta un 
autèntic concert de Festa Major. Versionant temes 
coneguts d’aquí i d’allà per a tots els públics, ens 
faran passar una estona agradable, acompanyats 
de bona música, de bona companyia i d’un bon 
capvespre. Veniu i animeu-vos a cantar amb The 
Burriacs! Ens treurem de sobre tot allò que no 
volem i, plegats, siguem una mica més feliços!
Col·labora: Associació Espai Musical Burriac. 

Diumenge, 2 d’      gost
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Dilluns, 3 d’  gost
GIMCANA LLIURE, ATEMPORAL I  
NO DINAMITZADA PER TOT EL POBLE
Del 3 al 6 d’agost. Per tota la Vila. Horari lliure.
El Calabrot d'Argent organitza una gimcana 
familiar. Tots els equips que finalitzin el joc tindran 
l'oportunitat d'entrar en un sorteig que es durà a 
terme un cop acabada la Festa Major. Per poder 
iniciar la gimcana, heu d’adreçar-vos al Punt d'In-
formació de la Festa Major per les instruccions. 
Més info a: @calabrotdargent
Organitza: AE Calabrot d’Argentona

REPICADA de CAMPANES i 
LLANÇAMENT de COETS
A les 18.45 h, a la plaça de l’Església.
Acte no obert al públic.  
Retransmès en streaming i per Ràdio Argentona.

Enguany més que mai, tornem a donar la benvin-
guda a la Festa Major amb la tradicional repicada 
de campanes i llançament de coets.
Col·laboren: Diables d’Argentona i Parròquia de Sant Julià.

CONCERT AMB EL QUARTET EFÍMER
A les 19.30 h, a l’escola Bernat de Riudemeia.
Música. Tots els públics. 
Aforament limitat amb invitació prèvia.

Quartet d’estius. Des de les tempestes de Vival-
di fins als estàndards de jazz més clàssics com 
Summertime, passant per l’estiu a Buenos Aires o 
les havaneres a La Garriga, el Quartet de corda 
Efímer ens proposa un recorregut musical on el fil 
conductor és l’estiu, vist des dels ulls de diferents 
compositors. Gaudireu d’un programa refrescant 
de base clàssica, però amb un toc diferent. Amb 
Enric Riera i Laia Besalduch (violins), Maria Juan 
(viola) i Tais Costa (violoncel).

PREGÓ (virtual) de FESTA MAJOR
A les 21 h, al  Saló de Pedra.
Acte no obert al públic.  Retransmès en streaming i 
per Ràdio Argentona.

Enguany, el tradicional Pregó de Festa Major, anirà 
a càrrec del personal del Centre d’Atenció Primà-
ria d’Argentona. Un homenatge de la Vila a totes 
aquelles persones i professionals que han contribu-
ït, amb la seva tasca, a afrontar la crisi sanitària que 
estem vivim.

carlesligos
Cancel·lació



ENCENEM LA NIT
A les 23 h.
Acte no obert al públic.  
Retransmès en streaming i per Ràdio Argentona. 
La realitat de la Covid-19 ens impedeix fer el correfoc 
com ens agradaria, però no volem deixar de fer honors 
a la Nit del Foc. Necessitem la vostra ajuda, o sigui que 
a les 23 h, sintonitzeu Ràdio Argentona (104,6 Mhz FM) 
i deixeu-vos ensordir pel ressò dels tabals mentre fem 
una encesa conjunta de bengales pels carrers del re-
corregut del correfoc de cada any i, també, des de tots 
els balcons de la Vila. 
Podeu recollir una caixa de bengales al Punt d’Informació 
de la Festa Major. 
A càrrec de Diables d’Argentona.

Dj. SURDA
En acabar el correfoc i fins passada la mitjanit.
Retransmès en streaming i per Ràdio Argentona.
Un any més, el Dj. Surda ens acompanya per Festa 
Major. Aquesta nit tan especial, ens oferirà una sessió 
en streaming plena de les cançons més esperades. Una 
sessió que es transportarà i convertirà casa vostra en la 
millor nit de Festa Major!

NIT DE FESTA MAJOR
Aquest any, la nit més boja i més esperada de la Festa Major serà diferent, però serà. Per fer-ho 
possible, necessitarem la vostra col·laboració i participació. 

QUÈ HEU DE FER? 
- Abans del dilluns, dia 3, passeu pel Punt d’Informació de Festa Major (al Casal de la Gent Gran) i us 

donarem una caixa de bengales familiars que haureu de guardar fins la Nit de Festa Major. 

-  La nit del 3 d’agost, poc abans de les 23 h, engegueu la ràdio, sintonitzeu Ràdio Argentona (104,6 
Mhz FM) o connecteu-vos a l’app de la Festa Major per seguir les instruccions. 

-  Quan, des dels balcons, la nit més fosca veieu arribar i la música dels tabals comenci a sonar, l’en-
cesa de bengales serà a punt de començar. 

Nit de Festa Major
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Dimarts, 4 d’      gost

70a FESTA DEL CÀNTIR 
POSTA dels CÀNTIRS de l’ANY
A les 7 h, a la Font de Sant Domingo.
Preparació per a la benedicció i venda dels 
exemplars del càntir de l’any, dissenyat per An-
dré Ricard, sota la coordinació de Quim Larrea.
Col·labora: Forn de llenya Can Moré.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
El càntir és un excel·lent exemple de bon disseny, 
entre els molts que ens ha llegat l'artesania popular. 
La seva forma i els seus materials són exactament 
aquells que calen per complir en perfectes con-
dicions la funció per a la qual ha estat creat. Amb 
aquest disseny, he volgut anar a la síntesi del càntir, 
integrant al màxim tots els elements funcionals, com 
el brocs i la nansa, tot recuperant elements tradicio-
nals que em fascinen -com el fang porós, que permet 
al càntir refrescar l’aigua per transpiració, i el vernís 
verd de dalt, rematat amb una nansa elegant. El do-
ble bisell superior accentua la feminitat de la forma 
de l’atuell.

André Ricard

MATINADES SOBRE RODES
A les 8 h, des de la plaça 
del Molí i per diferents 
carrers de la Vila.
Aquest any, el col·lectiu 
Batakes Braves ens 
acompanyarà per 
diferents carrers de 
la Vila, amb la seva 
música i el seu ritme, 
per despertar-nos i 
donar la benvinguda a 
la Festa Major de Sant 
Domingo. 
Recorregut sorpresa.
Agraïments: Diables d’Ar-
gentona.

CONCENTRACIÓ dels 
DOMINGOS d’ARGENTONA 

A les 9.30 h, davant de l’Ajuntament.
Acompanyament a l’Ofici en honor a Sant Domin-
go per part de les autoritats i Domingos d’Argen-
tona, juntament amb el Pubillatge argentoní.

FESTA DEL CANTIR
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OFICI en HONOR  
a SANT DOMINGO
A les 10 h, a l’església parroquial de Sant Julià.
Acte presidit pel Rector de la Parròquia d’Argen-
tona, Mossèn Álex Marzo.
L’acompanyament musical anirà a càrrec de la 
Coral Càntir d'Or.
Retransmès per Ràdio Argentona.

EXPOSICIO DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS DE LA COLLA 
DE GEGANTERS I GRALLERS 
D’ARGENTONA 
Del 4 al 6 d’agost,  
d’11 h a 13 h i de 17 h a 20 h, al Saló de Pedra.
Aforament limitat.

La colla de Geganters i Grallers d’Argentona té 
moltes ganes que conegueu els seus gegants 
i capgrossos. Segur que vosaltres també, oi? 
Doncs, durant els dies de Festa Major, podreu 
atansar-vos al Saló de Pedra i observar de ben a 
prop els nostres estimats gegants i capgrossos.  
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona. 

VOT de POBLE 
A les 11.45 h, al Saló de Pedra.
Acte no obert al públic. Retransmès en streaming i 
per Ràdio Argentona.
L’alcaldessa d’Argentona renovarà el Vot de Poble 
fet per la Vila des de mitjan segle XVII.

BENEDICCIÓ de les AIGÜES  
i dels CÀNTIRS de l’ANY 

Acte no obert al públic.
Retransmès per Ràdio Argentona.

BAOBAB.  
Cia. La Perallimonera Teatre 
A les 12.30 h, a l’escola Les Fonts.
Teatre-clown familiar. Tots els públics.
Aforament limitat amb invitació prèvia.

Dos venedors ambulants que es refugien d’una 
gran tempesta expliquen la història d’un bolet i 
d’un esquirol que, a causa de la guerra, es veuen 
obligats a marxar del baobab on viuen. Junts 
emprenen una gran aventura per trobar un nou 
arbre on poder viure.
És tot un repte portar a escena un tema com la 
guerra atès que, tot i sentir-ne parlar diàriament, 
l’evitem per la seva crueltat i emocions que 
remouen dins nostre.
Col·labora: Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils.

ELS GERMANS LLOBREGAT. 
Produccions el Gran Mogol 
Els dies 4, 5 i 6, a les 18 h. 
Dia 4, al nucli urbà; dia 5, Les Ginesteres, Can Cabot i 
Can Raimí; dia 6, veïnats de Madà i St. Miquel del Cros
Espectacle itinerant per a tots els públics.

Tres músics (percussió, guitarra i baix) acompanyen 
els Germans Llobregat , tres germans il·luminats 
encarregats de posar ordre al món i desinfectar 
els carrers de la Vila des de dalt del seu camió. 
Personatges clowns que tenen com a principals 
ingredients l’absurd, la diversió i el bon humor.

ACTE RELIGIÓS

ACTE RELIGIÓS
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CONCERT de FESTA MAJOR  
amb l’ORQUESTRA MONTGRINS
Dos passis. A les 18 h i a les 20.30 h,  
a l’escola Bernat de Riudemeia.  

Aforament limitat amb invitació prèvia.
Amb una trajectòria de més de 135 anys dalt dels 
escenaris, la Cobla Orquestra Montgrins ofereix 
un concert combinació de tradició i de modernitat, 
per agradar a tots els públics.

Deixeu-vos endur pels sons i lletres que us trans-
portaran per l’espai i el temps a través de diverses 
dècades del segle XX amb pinzellades del XXI, per 
arribar a la música catalana i acabar amb temes 
que no poden faltar mai. També podreu escoltar 
els solistes de l’orquestra, que porten els seus 
instruments al límit en obres que requereixen un 
gran virtuosisme interpretatiu.

Abans i després del concert de l’Orquestra 
Montgrins comptarem amb el l’eficient i divertit 
SAP (Servei Assistència Personal).

Del 4 al 6 d’agost, a l’Escola les Fonts.

Tots els públics. 

Aforament limitat.
 
Entrada del públic:  
una hora abans de l’inici dels concerts.

Preu entrada: 5 € per concert.
Venda d’entrades anticipada  
entre el 20 de juliol i el 2 d'agost a:
• Casal de joves (entre setmana) de 18 h a 20 h.
• Espai jove del Cros (25 i 26 de juliol) d’11 h a 14 h.
• Plaça nova (caps de setmana) d’11 h a 14 h. 

La Porca 
Misèria
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CONCERT AMB PONY PISADOR
Dia 4 d’agost, a les 18 h, a l’Escola les Fonts.

Música de taverna, ritmes d’arrel d’arreu del món i 
un estil viu i despreocupat són trets característics 
d’aquest grup de Barcelona. Ah! Que no hi falti el 
bon humor i les rialles que provoquen durant els 
seus espectacles. Una bona estona assegurada!

PARA GUSTOS LOS COLORES
Dia 4 d’agost, a les 21 h.
Petit espectacle on podem trobar tastets de 
textos teatrals sobre el col·lectiu LGTBIQ+ i les 
violències masclistes. Peces teatrals que volen 
fer arribar la reflexió al públic.
Organitza: regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.

CONCERT AMB ITAL SOUND
Dia 4 d’agost, a continuació.

L’accent més argentoní arriba a La Porca Misèria 
de la mà d’Ital Sound i el seu característic so 
reggae. La vitalitat i la puresa d'aquests 8 músics 
omplirà d'energia l'escenari de Les Fonts i no 
deixarà indiferent a ningú. Roots, rocksteady, ska 
o stepp són només alguns dels sons que gaudi-
reu i amb els quals la formació aproparà la seva 
lluita i el seu amor al públic d’Argentona. 

ASSORTIT DE FOCS! 
A les 23 h, a diferents espais de la Vila.  
Aquest any també: el cel es tornarà a omplir de 
llums i colors en una de les nits més especials 
de l’any. Els focs artificials es podran veure des 
de qualsevol indret d’Argentona i sense sortir de 
casa! Només haureu de sortir al balcó o pujar 
al terrat.
A càrrec de la Pirotècnia Tomás.
Col·labora: Diables d’Argentona.
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BALLADA de SARDANES  
amb la COBLA SANT JORDI-CIUTAT 
DE BARCELONA
A les 12.30 h, a l’escola Bernat de Riudemeia.
Aforament limitat amb invitació prèvia.

Una de les millors cobles de sardanes del país to-
carà i ens farà embogir d’emoció amb els acords 
de les sardanes. Durant la ballada de sardanes es 
garantiran les mesures de distanciament.   

ELS GERMANS LLOBREGAT. 
Produccions el Gran Mogol 
A les 18 h, a Les Ginesteres, Can Cabot i Can Raimí. 
Espectacle itinerant per a tots els públics.

THE INCREDIBLE BOX  
amb la Cia. La Tal
A les 18.30 h, a l’escola Les Fonts.
Teatre-clown. Tots els públics.
Aforament limitat amb invitació prèvia.

Tres personatges a la corda fluixa del desastre. 
Quan es va estrenar, fa 150 anys, The incredible box  
va ser un èxit. Ara, el director i dos excèntrics aju-
dants intenten mantenir la grandesa del xou, però 
la genialitat no s’hereta si bé, potser, al final de tant 
intentar ser magnífics, ho aconseguiran.

ROMEO BUSCA...  
amb la Cia. Rai Borrell
A les 19 h, a l’Escola Bernat Riudemeia. 
Teatre-música. Tots els públics.
Aforament limitat amb invitació prèvia.

Romeo Busca 2.0  és un monòleg amb altes dosis 
d’humor i de cançons on Rai cantActor ens convi-
da a redescobrir la història de Romeo i Julieta des 
d’un particular i no menys personal punt de vista. 
Un viatge en el temps, des de la Verona de l’Edat 
Mitjana a l’actualitat, amb personatges, imitacions, 
música i cançons diverses. Un “cant a l’humor” de 
l’actor Rai Borrell -aquí en la seva faceta de “Rai 
cantActor” amb “C” d’actor, en aquest cas per fer-
nos gaudir d’aquest monòleg hilarant i fresc de la 
mà d’una guitarra i d’un ukelele. 

MISSA PELS DIFUNTS
A les 19.30 h, a l’església parroquial de Sant Julià.
Missa, especialment pels difunts d’aquest any, i 
per a totes les víctimes de la pandèmia.

Dimecres, 5 d’     gost

ACTE RELIGIÓS
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PARA GUSTOS LOS COLORES
A les 21 h.

Petit espectacle on podem trobar tastets de 
textos teatrals sobre el col·lectiu LGTBIQ+ i les 
violències masclistes. Peces teatrals que volen 
fer arribar la reflexió al públic.
Organitza: regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.

CONCERT AMB GINESTÀ 
  A continuació.

Els germans Serrasolsas, la Júlia i en Pau, i la 
seva banda arriben del barri de Sant Andreu 
de Barcelona per portar-nos les seves històries 
quotidianes que expliquen a través de la música 
pop, la cançó protesta i el folk català.
Organitza: Associació Garrinada. 

TERRA DE MÚSICS!
A les 21.30 h, a l’escola Bernat de Riudemeia.
Tots els públics. 
Aforament limitat amb invitació prèvia.
Retransmès en streaming

Concert molt especial, amb una formació inte-
grada per alguns dels moltíssims noms reputats 
de la música que tenim a la Vila. Una formació 
excepcional de professionals marca de la casa 
que ens oferirà un concert per a tots els gustos, 
un repertori eclèctic que no deixarà a ningú 
indiferent. Diferents generacions de músiques i 
músics argentonins aplegats en un sol escenari. 
Una combinació perfecta!
Un increïble quartet base format per Pep Terrica-
bras (bateria), Bernat Guardia (baix), Roc Font (te-
clat) i Nil Villà (saxo), acompanyats d’un excel·lent 
equip de veus i instruments durant tot el concert: 
Carola Ortiz, Aleidis Vila, Gabriel Amargant, Martín 
Díaz, Quim Brugués, Blai Masó, Aleix Burgués, 
Carla Escoi, Juanma i Mercè Cantos. 

Abans i després del concert de “Terra de Músics” 
comptarem amb el l’eficient i divertit  
SAP (Servei Assistència Personal).

PORCA MISÈRIA

PORCA MISÈRIA
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22a PEDALADA POPULAR
A les 9.30 h, des de la plaça del Molí.
Nou recorregut adaptat!

Tenim més ganes que mai de passejar pels car-
rers i indrets de la Vila. Animeu-vos i inscriviu-vos 
a la 22a Pedalada popular!
És obligatori l’ús del casc i recomanable portar 
complements com ara colzeres i genolleres.. 
Inscripcions anticipades: a partir del 31 de juliol, al 
web municipal i a l’app de la Festa Major.
Inscripcions el mateix dia: al punt de sortida de 
la plaça del Molí, una hora abans de l’inici de 
l’activitat. 
Més informació a www.argentona.cat.

21a REPICATRONADA: 
repicatronades desconfinades  
A les 13 h, diferents indrets de la Vila.
Retransmès en streaming i per Ràdio Argentona.

Enguany, volem desconfinar la Repicatronada 
i apropar-la a tothom, sigui on sigui del poble. 
Farem retronar Argentona des de sis punts dife-
rents: pça. Església, pça. dels Geganters, pça. dels 
Enamorats, veïnat St. Miquel del Cros, Madà i Les 
Ginesteres, per poder acomiadar la Festa Major 
tal com es mereix!

PARA GUSTOS LOS COLORES
En acabar, a les 13.05 h, a l'escola Bernat de Riudemeia.
Retransmès en streaming i per Ràdio Argentona.
Petit espectacle on podem trobar tastets de textos 
teatrals sobre el col·lectiu LGTBIQ+ i les violències 
masclistes. Peces teatrals que volen fer arribar la 
reflexió al públic.
Organitza: regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.

CONCERT, VERMUT, SORPRESA! 
Tot seguit, a l’escola Bernat de Riudemeia.
Tots els públics. 
Aforament limitat amb invitació prèvia.
Retransmès en streaming i per Ràdio Argentona.

Per aquest últim dia de Festa Major, tindrem un 
concert-vermut, un concert sorpresa! 
Un proposta de folk i música arrel, un vermut de 
música celta i mediterrània, foc, lluita i germanor. 
Concert-vermut amb la música d’un grup de 
la Vila, exclusivament femení, format per sis 
intèrprets incomparables, aquesta vegada amb 
un ritme més pausat però igual de reivindicatiu i 
revolucionari. 

ELS GERMANS LLOBREGAT. 
Produccions el Gran Mogol 

A les 18 h, als 
veïnats de Madà i de 
St. Miquel del Cros.
Espectacle itine-
rant per a tots els 
públics.

Dijous, 6 d’      gost
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THE REMEMBER SHOW  
Cia. Teatre Mòbil & Marcel Gros.  
A les 18.30 h, a l’escola Les Fonts.
Teatre-clown. Tots els públics.
Aforament limitat amb invitació prèvia.

Remember show és un espectacle acabat d’es-
trenar on Teatre Mòbil i Marcel Gros es retroben 
després de 30 anys i fan un homenatge a l’ofici, al 
riure, a l’humor i a l’amistat reinterpretant els seus 
llegendaris números de clown.
Després de molt de temps viatjant en el carro de 
la farsa i donant voltes pel món, arriben a la plaça i 
recuperen el carrer que els va veure néixer i créi-
xer com a artistes. Comediants, farsants, pallassos, 
bufons… Una mica de tot!

HAVANERES I CREMAT  
amb LES ANXOVETES
A les 19 h, a l’escola Bernat de Riudemeia.
Tots els públics. 
Aforament limitat amb invitació prèvia.
Retransmès en streaming i per Ràdio Argentona.

Un grup d'havaneres format íntegrament per 
veus femenines i maridades amb una guitarra 
i un contrabaix. Les Anxovetes són sinònim de 
frescor i sinceritat, assaborint cada tema amb el 
seu punt de salabror. Una singular formació que 
actuarà oferint al públic el repertori d'havaneres 
clàssic i tradicional. 

CONCERT AMB KETEKALLES 
A les 21 h, a l’escola Les Fonts.

Amb un discurs diferent a qualsevol altre, trans-
gressores, sinceres, intel·ligents i rebels, Keteka-
lles és un grup de dones fortes que barregen 
ritmes urbans que van de la rumba al trap, pas-
sant pel soul, el rock o el hip-hop, tot proposant 
altres formes de construir-se com a humanitat, 
a la vegada que donen eines per sostenir-se 
emocionalment en aquest sistema.
Organitza: Associació Garrinada.

Abans i després del concert de “Ketekalles”  
comptarem amb el l’eficient i divertit  
SAP (Servei Assistència Personal).

LA RUMBA BLANCA
A les 22 h, a l’escola Bernat de Riudemeia.
Tots els públics. 
Aforament limitat amb invitació prèvia.
Retransmès en streaming i per Ràdio Argentona

L’argentoní Pep Lladó i el cantautor targarí Carli-
tos Miñarro ens presentaran el seu darrer treball 
plegats que duu per nom La Rumba Blanca. 
Al llarg de les seves trajectòries han treballat en 
diversos projectes tant personals com col·lectius. 
El destí els ha reunit novament en aquesta 
aventura on inclouen tots els sabors de la rumba 
catalana. En aquest concert, els dos artistes ens 
mostraran el seu vessant més poètic i sentit. Una 
proposta on la calidesa de la cançó d’autor es 
vesteix d’espontaneïtat rumbera

PORCA MISÈRIA
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ACTIVITATS 
PERMANENTS

.

EXPOSCIONS  
AL MUSEU DEL CÀNTIR
Horari:  
Dissabte, 1 d’agost, d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h. 
Diumenge, 2 d’agost, d’11 h a 14 h. 
Dilluns, 3 d’agost, (tancat). 
Del 4 al 6 d’agost, de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.

PASSIÓ PEL VIDRE. 
100 ANYS DE 
CRISTALLERIES 
DE MATARÓ, UNA 
COOPERATIVA 
SINGULAR
Entrada lliure

TRANSVERSALITATS 
EN CERÀMICA 
CONTEMPORÀNIA
Inclosa dins l’entrada del 
Museu

EXPOSICIÓ PERMANENT:  
5 ÀMBITS TEMÀTICS SOBRE EL MÓN 
DELS CÀNTIRS I ESPAI PICASSO
Dimarts, dia 4 d’agost, a les 18.30 h, visita guiada 
a l’exposició permanent i a l’exposició temàtica 
Transversalitats en ceràmica contemporània.
Visita inclosa amb el preu d’entrada del Museu.

VENDA DE CÀNTIRS DE L’ANY 
Es vendran al Museu del Càntir, en l’horari habi-
tual d’atenció al públic.

LA FESTA MAJOR D’ARGENTONA 
DES DEL MÒBIL 

La regidoria de Festes, amb el suport de l’àrea de 
Comunicació, ha dissenyat una aplicació mòbil per 
la Festa Major d’Argentona on podreu:

- consultar la programació d’activitats,
- sincronitzar recordatoris i alarmes amb el mòbil,
- clicar els enllaços per seguir en streaming actes 

de Festa Major,
- sol·licitar invitacions dels actes (reserva prèvia), 
- consultar aforaments dels espais, 
- rebre notificacions de novetats d’última hora.

ESPAIS  
DE FESTA MAJOR

Amb l’objectiu de garantir el protocol i complir 
les mesures establertes per la normativa vigent, 
aquesta edició tan extraordinària de la Festa 
Major, tota la programació i actes presencials a 
l’aire lliure es concentraran en dos espais: l’escola 
Bernat de Riudemeia i l’escola Les Fonts.  

INFORMACIÓ DEL  
TRÀNSIT

Durant els dies de Festa Major, les afectacions del 
trànsit es concentraran principalment a l’entorn 
més proper dels dos espais d’activitats a l’aire 
lliure d’aquesta Festa Major, l’escola Bernat de 
Riudemeia i l’escola Les Fonts.

ESCOLA 
BERNAT RIUDEMIA

ESCOLA 
LES FONTS

AJUNTAMENT

PLAÇA NOVA

ZONA
ESPORTIVA

INSTITUT

ESGLÉSIA
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Durant l’espera a l’exterior del re-
cinte, abans de l’obertura de portes, 
és important evitar aglomeracions.

És imprescindible respectar, en tot 
moment, la distància de seguretat 
interpersonal.

És obligatori portar mascareta, 
també dins de l'espai.

Tingueu preparada l’entrada 
al mòbil i assegureu-vos que 
teniuprou bateria.

Els espais s'obriran 30 minuts 
abans de la funció. Entreu-hi de 
forma gradual i ordenada.

L’entrada es farà seguint l’itinerari 
marcat i respectant els senyals de 
distanciament interpersonal.

En entrar, es prendrà la temperatu-
ra corporal. No es podrà accedir al 
recinte si supereu els 37,5 ºC.

No mogueu les cadires de lloc.

Sortiu ordenadament, seguint les 
instruccions del personal de l'espai.

Podeu fer ús dels lavabos sem-
pre que es respectin el màxim de 
persones permès i la distància de 
seguretat als accessos.

PROTOCOL D'ACCÉS COVID-19

informació d’interès

RESERVA D’INVITACIONS
Per poder accedir a les activitats presencials i 
a l’aire lliure serà imprescindible disposar de 
tiquet-invitació. Es podrà sol·licitar un màxim de 4 
invitacions per persona i acte. 
Com aconseguir les invitacions?  
- De forma anticipada i presencial: al Punt d’Infor-

mació de la Festa Major dins de l’horari d’atenció 
al públic. 

- De forma anticipada, a través de l’app de la 
Festa Major: a partir del 27 de juliol, a través d’un 
senzill sistema de registre, podreu demanar una 
reserva prèvia d’invitacions. Rebreu confirmació 
24 h abans de l’acte.

- Una hora abans de l’inici de l’acte a través del 
web de l’Ajuntament i de l’app de la Festa Major.   

CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG

La campanya de Donació de sang s’instal·larà al 
vestíbul de l’edifici del Teatre La Sala el dimarts, 
dia 4 d’agost, de 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h.
Organitza: regidoria de Salut.

CONSELLS DE SEGURETAT 
PER ALS ACTES DE FOC

Veïns i públic
- Tots els actes amb pirotècnia aniran precedits 

per l’enlairament de 3 coets d’avís (10 i 5 minuts 
abans i al moment de començar).

- A la Coetada, procureu no mirar enlaire, per 
evitar possibles lesions a la cara a causa de 
l’impacte  no desitjat de les canyes dels coets en 
caure. Si sou veïns dels voltants de la plaça de 
l’Església, enretireu els vehicles i els obstacles 
(testos, bosses, taules i cadires, etc.), plegueu 
tendals, carpes o piscines inflables pel mateix 
motiu.

- Tanqueu totes les portes i balcons i, si cal, 
protegiu els vidres de finestres i aparadors amb 
cartrons -no amb paper.

- És molt important que no llenceu aigua als par-
ticipants, ja que pot provocar relliscades i que la 
pólvora, si es mulla, exploti a deshora.

- No recolliu ni manipuleu les restes d’artificis 
que no s’hagin cremat. En cas que en trobéssiu 
algun, aviseu la Policia Local o l’Organització.
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1  No es ven alcohol a menors d’edat

2  Podem informar-te sobre els  
transports públics disponibles,  
així com del telèfon per demanar un taxi

3  No venem ni subministrem  
begudes alcohòliques a persones  
que mostrin signes clars d’embriaguesa

4  Tenim aigua i una variada  
oferta de begudes sense alcohol

…AMB CAP!

CAP A
LA FESTA

FES 
TES 
RESPON 
SABLES

SI BEUS FES-HO AMB MODERACIÓ

- ALCOHOL
+ FESTA - RISCOS

+ DIVERSIÓ-
-
+ 

carlesligos
Cancel·lació



carlesligos
Cancel·lació




