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Torna l’estiu i tornem a estar de Festa Major. Molta gent ja gaudeix de les 
vacances, d’altres les tenen a tocar… la calor, la platja i una bona estona 
per relaxar-nos tots i totes.

La Festa Major ens cau com una benedicció en ple estiu, a principis 
d’agost, per després deixar-nos tot el mes restant per poder desconnectar 
de tot i tothom, fins i tot de la mateixa festa.

Abans, però, la Festa Major! Dies de molta activitat, molts actes, molta 
gent al carrer… i molta feina també per als voluntaris i voluntàries de les 
entitats del poble que, juntament al personal de l’Ajuntament, fan que 
aquesta festa sigui tant lluïda i tant estimada.

Activitats per a infants, joves i grans, la Festa Major ho té tot i per a tots els 
gustos i inquietuds. Com cada any, la Comissió de Festes es reuneix una 
vegada i altra per fer-la millor l’any següent: sempre es pot millorar.

Entre tots i totes, tornem a convertir aquesta Festa Major en una celebra-
ció que passi al nostre record com un bon moment per passar-nos-ho bé 
entre els nostres veïns, companyes, amigues i familiars.

Bona Festa Major

Eudald Calvo i Català
Alcalde d’Argentona
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FESTA 5 ANYS DE CALABROT 
D’ARGENT
A partir de les 17.30 h, a la plaça Nova.
L’Agrupament Escolta Calabrot d’Argent celebra 
els seus 5 anys amb una festa per a tot el poble! 
Tarda d’animació infantil i activitats per a tothom, 
seguidament sopar popular (opció vegana i celí-
aca) per 5 € (anticipada) o bé 6 € (el mateix dia) i 
acompanyats de Marc Ràmia i la seva guitarra. 
La nit comença amb els concerts de Festa’l 
Llit, un grup de versions del Maresme amb un 
repertori que inclou tant cançons actuals com 
aquelles més mítiques d’anys enrere; seguits 
de Catfolkin, grup de folk-rock festiu amb una 
espectacular posada en escena. Per rematar-ho 
tot, DJ Bass-A ens oferirà una sessió que ens 
farà moure l’esquelet com si no hi hagués demà.
Us ho perdreu?
Organitza: A.E. Calabrot d’Argent 

ESTAND D’INFORMACIÓ
L’estand d’informació estarà situat a la cantonada 
de l’avinguda de Puig i Cadafalch amb el carrer de 
Bernat de Riudemeia.

Horari: 
1 d’agost, de 18 h a 22 h 
del 2 al 6 d’agost, d’11 h a 14 h i de 18 h a 22 h 
 
Podeu adreçar-vos-hi per informar-vos puntual-
ment de la Festa Major. També us facilitaran 
informació en cas de suspensió o retard de les 
activitats per motius de pluja o d’altres. 

Com els últims anys, hi podreu comprar productes 
de marxandatge relacionats amb la Festa Major 
amb els següents preus*.

Lot 1: samarreta + barret + mocador: 10  € 
Lot 2: samarreta + mocador: 8 € 
Lot 3: barret + mocador: 5,5 € 
Lot familiar: 3 samarretes: 14 €

DIMECRES, 1 D’AGOST 
* preus segons Ordenança Fiscal núm.61

Samarretes

Barret de palla Mocador

5,5 €

2,5 €

INFORMACIÓ 
D’INTERÈS

4 €
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BOOM BURRIAC
A les 19 h, a l’escola Bernat Riudemeia 

Enguany, per Festa Major, ens volen presentar 
l’espectacle amb què els Boom Burriac van 
representar Argentona dins l'European Youth 
Music Festival, celebrat a Sneek, Holanda. Vine a 
cantar i ballar amb ells i els seus curiosos instru-
ments... no t’ho perdis! 
Organitza: Espai Musical Burriac

ENVÀ 
A les 20 h, a la plaça Nova 
Un espectacle de la disciplina de circ de mà a 
mà d’Amer&Africa Circ Cia, on dues persones 
divaguen a través del moviment, els equilibris, 
l’humor i la composició de l’espai, sobre les pecu-
liaritats de les relacions humanes. Tot entre 250 
kg de palla i 125 kg de massa humana. 
(Atenció al·lergens: espectacle amb palla.)

CORREFOC INFANTIL
A les 21.30 h, davant de l’Ajuntament 

De la mà dels Banyetes i la Polseguereta dels 
Diables d’Argentona, viurem de nou aquest 
correfoc infantil especialment destinat al públic 
més menut.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa. 
Tingueu en compte les mesures de seguretat 
recomanades.
A càrrec de: Diables d’Argentona
Col·laboren: 121 Energy i Pizzeria Peperoni

ARGENTONA COR DE GOSPEL & 
BARCELONA SOUL CHOIR
A les 22.30 h, a la plaça Nova

Enguany, viurem aquesta nit amb l'Argentona 
Cor de Gospel que ens oferirà el seu gospel fresc 
i de qualitat. Aquesta vegada, els acompanyen 
els Barcelona Soul Choir, coral creada i dirigida 
per Karol Green, que destaca amb un repertori de 
cançons originals i versionades. Els més de vint 
cantants aporten amb les seves experiències un 
alt grau de ritme i excel·lència al directe.
Col·labora: La Nova Fonda i Bar Crismi

DIJOUS, 2 D’AGOST

ESPECTACLE 
DE CIRC
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TROBADA D’ESCACS A LA FRESCA
A les 18 h, a l’Hort del Rector
Trobada oberta a tothom, des dels jugadors més 
neòfits als més experts.
Organitza: Centre Parroquial – secció d’Escacs

REPICADA DE CAMPANES I 
LLANÇAMENT DE COETS
A les 18.45 h, a la plaça de l’Església

Col·laboren: Diables d’Argentona i Parròquia de Sant Julià

CERCAVILA DE GEGANTS
A les 19 h, des de les escales de l’Església fins a 
l’Ajuntament 

Per veure el recorregut, consulteu el mapa.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona 
acompanyats dels NOIS DEL VICI.
Col·laboren: Bar el Centru, Frankfurt Kinder, La tasca 
d’en Jordi, Can Cachi

DORMIDA DE GEGANTS
Tot seguit, davant del Saló de Pedra 
Acte ja consolidat després de la Cercavila de 
Gegants.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona 
acompanyats dels NOIS DEL VICI. Col·laboren: Bar el 
Centru, Frankfurt Kinder, La tasca d’en Jordi, Can Cachi

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A les 22.30 h, des de la Casa Puig i Cadafalch 
A càrrec del Col·lectiu Triquinosi, “La Triqui”. 
Aquesta és la seva nit, La Nit Boja! Ha fet 30 anys 
d'aquella primera proposta de festa destinada al 
jovent i que ha permès que no entenguem la Festa 
Major d'Argentona sense aquesta nit. Van ser un 
grup de joves molt actiu que durant ben bé una dècada 
van aconseguir dinamitzar la vida festiva del poble.

NIT DE TAPAPOUS
Seguidament, a la mateixa Plaça de Vendre, i 
arribant a la font de Sant Domingo 
Serà la tercera edició de la Nit de tapapous, que 
recrea l’episodi històric que va tenir lloc el 1883 a 
Argentona. 

No oblideu els versos:
«Volem l’aigua, volem l’aigua;
volem l’aigua a la font.
Volem l’aigua a tot el poble
perquè ens convé a tothom»
Col·labora: Comissió de Tapapous 
i Fabrés – Serveis Integrals

DIVENDRES, 3 D’AGOST
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CORREFOC
A les 23.15 h, des de davant de l’Ajuntament
Correrem sota les espurnes amb els Diables d’Ar-
gentona i la colla convidada que enguany serà 
Simplement Diables de Premià de Mar. 
Per veure el recorregut, consulteu el mapa - 
Tingueu en compte les mesures de seguretat 
recomanades.
A càrrec de: Diables d’Argentona
Col·labora: FOS Mecanitzats, SL

LA GLAMOUR BAND
Seguidament a les 00.30 h, a la plaça Nova. 
Els anys 70, 80 i 90 van ser èpoques de grans 
concerts i artistes estel·lars. Els anys daurats 
de les discoteques, dels vinils, de les cintes de 
casset, dels compactes... La Glamour Band us hi 
transportarà amb el seu espectacular i explosiu 
directe. Prepareu-vos per ballar, cantar i escoltar 
les millors cançons dels millors temps! 
Col·labora: La Nova Fonda i Bar Crismi

ZEBRASS MARCHING 
BAND
Per que la festa no decaigui a 
l’entreacte ballarem amb ells 
amb molt de Groove! 

BOCAMOLLS

Reenprenem el concert amb aquesta banda 
revolució del moment. Sota la direcció artística 
del sempre sorprenent Benito Inglada, líder dels 
Hotel Cochambre, ens oferiran una barreja de 
música rock explosiva i atractiva pensada per no 
deixar a ningú fora de la pista de ball. 

MATINADES
A les 6 h de la matinada, des de la plaça del Molí 
i per diferents carrers de la vila. Seguirem amb 
Zebrass Marching Band i el seu ritme que ens 
farà ballar al llarg del recorregut.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa
Col·labora: Veïns i Comerços d’Argentona
Agraïments: Diables d’Argentona

NIT BOJA
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DISSABTE, 4 D’AGOST
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 dels arquitectes Joan i Pol 
Cruanyes i Carles Bassó que porta el nom de 
“cantirmplora” i que, per primera vegada, es ven-
drà en dues versions (numerats individualment). 
Col·labora: Forn de llenya Can Moré

DESPERTAR GEGANTER AMB 
BATUCADA AULA DE MÚSICA
A les 8 h, sortida de la Paret de les Mentides i 
arribada a l’Ajuntament 

Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona
Col·laboren: Pastisseria Roser i Rostisseria Can Doro

CONCENTRACIÓ DELS DOMINGOS 
D’ARGENTONA
A les 9.30 h, davant de l’Ajuntament 
Acompanyament de les autoritats i Domingos 
amb el Pubillatge d'Argentona a Ofici.

OFICI EN HONOR A SANT DOMINGO
A les 10 h, a l’església parroquial de Sant Julià 
Presidit pel rector de la Parròquia d’Argentona, 
mossèn Álex Marzo.
Durant l'Ofici, la Coral Càntir d'Or interpretarà la 
MISSA PONTIFICALIS de L. Perosi, sota la direcció 
de Glòria Suari, acompanyada per Pere Gonzàlez 
a l'orgue i amb la col·laboració especial de Blanca 
Pi i Quim Capdevila com a solistes.
Retransmès per Ràdio Argentona.

GRAN XARBOTADA
A les 10.30 h, a la plaça de Vendre
Jocs infantils entorn de l’aigua i el món del càntir. 
Premis per a tots els participants.
Organitza: Amics del Museu del Càntir i Museu del 
Càntir 
Col·labora: Frankfurt JJ

AIXECADETA DE CÀNTIRS
Paral·lelament a la plaça de Vendre 
Categories masculina i femenina i premis per a 
tots els participants. Obligatori calçat esportiu 
per a tots els participants.
Inscripcions al Museu: 937 972 152
Organitzen: Museu del Càntir i Amics del Museu del 
Càntir
Patrocinen: Tallers Barfla S.L., Català Assegurances, 
Piscines Argentona, Enforma Socks, Forma’t centre 
esportiu, Taller Julián, Mingo excavacions, CaixaBank, 
Bankia, Nutrisport

LA XARBOTADA
En acabar l’Ofici de Festa Major, des de la plaça 
de l’Església
Tradicional processó amb els gegants i els cap-
grossos Xarbotaires i Cap de Càntir, fins a la font 
de Sant Domingo com a preludi de la benedicció. 

FESTA DEL CANTIR

FESTA DEL CANTIR

ACTE RELIGIÓS
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VOT DE POBLE
A les 11.45 h, a la font de Sant Domingo
L’alcalde d’Argentona renovarà el vot fet per la 
Vila a mitjan segle XVII.
Retransmès per Ràdio Argentona.

TRADICIONAL BENEDICCIÓ DE LES 
AIGÜES I DELS CÀNTIRS DE L’ANY 
Seguidament, a la Font de Sant Domingo

Retransmès per Ràdio Argentona.

CERCAVILA DE GEGANTS 
ACOMPANYATS PER LA BANDA 
MUSICARGENTONA
Seguidament a la benedicció, des de la Font de 
Sant Domingo
Per veure el recorregut, consulteu el mapa.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona 
Col·laboren: Pastisseria Roser i Rostisseria Can Doro

AIXECADA DE CÀNTIRS
A les 12.30 h, a la plaça de Vendre 

Tradicional aixecada de càntirs plens d’aigua des 
de 10 a 200 Kg.
Categories masculina i femenina, premis de 
200 €, 100 € i 50 € + trofeu per als tres millors 
classificats en cada categoria. Obligatori calçat 
esportiu per a tots els participants. 
Inscripcions al Museu 937 972 152.

Organitzen: Museu del Càntir i Amics del Museu del 
Càntir
Patrocinen: Tallers Barfla S.L., Català Assegurances, 
Piscines Argentona, Enforma Socks, Forma’t centre 
esportiu, Taller Julián, Mingo excavacions, CaixaBank, 
Bankia, Nutrisport

EXPOSICIÓ DE GEGANTS
En acabar la cercavila, a la zona peatonal del 
carrer Gran
Podrem veure exposats els 7 gegants de la Colla 
de Geganters amb la seva fitxa explicativa 
corresponent. 

PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I 
L’HEREU D’ARGENTONA 2018
A les 18 h, al Saló de Pedra 

Concentració de pubilles, dames, hereu, fadrins, 
pubilletes, dametes, hereuets i fadrinets d’arreu 
de Catalunya.
Organitza: Amics del Pubillatge d’Argentona

BALLADA DE MITJA AUDICIÓ DE 
SARDANES
A les 18 h, a l’Hort del Rector
A càrrec de la cobla de l’Orquestra Maravella.

HATHI
A les 18 h, des de la plaça de Vendre
Un gran elefant s’obre camí per la vila a pas ferm 
i solemne. Acompanyat per un guia i cuidador, 

ACTE RELIGIÓS

FESTA DEL CANTIR

ESPECTACLE 
DE CARRER



Festa major argentona 18.qxp_Maquetación 1  13/07/18  10:08  Página 16



recorre tot el món fomentant el respecte als 
animals i la natura.
Centre de Titelles de Lleida

FLOU PAPAGAYO
A les 19 h, a l’escola Bernat Riudemeia

Tres caràcters sensibles i caòtics peregrinen cir-
cularment en una pista de Circ Eterna i Universal. 
Les emocions i el deliri per compartir són l’impuls 
d’aquest curiós viatge on cada un d’ells aconse-
gueix convèncer l’altre d’allò que ni ell mateix sap. 
I és que Flou Papagayo no es pot saber, perquè 
només se sent.
Cia. Mumusic Circus
Col·labora: Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils

TARDA UNDERGROUND 
De les 17 a les 20.30 h, a l’Escola Argentona

- BÀSQUET 3X3 
A partir de les 17 h, al pavelló municipal
A partir de 7 anys. S'organitzaran les catego-
ries en funció dels participants.
(s'informarà mitjançant les xarxes socials i 
e-mail)  garrinada  @lagarrinada
Col·labora: Club de Basquet Argentona

- TALLER DE SLACKLINE
A partir de les 17 h, al pati de l'escola

- GARRIDUB
A les 18 h, a l’escenari principal 
Tarda de Dub amb noms de proximitat: 
Badalonians Sound Feat, Matah, Sista Livity, 
Sebastian Martinez, Harny Jr., Maresme 
Roots Selektas 

CONCERT DE FESTA MAJOR AMB 
L’ORQUESTRA INTERNACIONAL 
MARAVELLA
A 19.30 h, a la plaça Nova 

Els concerts són un ingredient essencial de la 
personalitat artística de l’Orquestra Maravella. 
Podeu escoltar-hi des de música tradicional 
catalana fins a grans esdeveniments de la mú-
sica lírica, així com també sofisticades peces de 
virtuosisme per a instruments.
Col·labora: La Teva Barra

DEGUSTACIÓ DE CERVESES BIIR 
A les 19.30 h, a l’Av. Puig i Cadafalch
A càrrec d’Albert Galan
Preu: 2 tiquets / Inscripcions a l’estand de venda 
de tiquets / Aforament limitat

ELECCIÓ DELS NOUS 
REPRESENTANTS DEL PUBILLATGE 
ARGENTONÍ 2018-2019
A les 20 h, des del Saló de Pedra i fins a la pista 
del Centre Parroquial, cercavila amb tots els 
representants del pubillatge d’arreu del país.
A les 20.30 h, a la pista del Centre Parroquial, 
comiat i elecció del pubillatge de la nostra vila.
També es farà el comiat dels títols vigents.
Organitza: Amics del Pubillatge d’Argentona

GUILLEM ROMA, CONEXIONS
A les 20.30 h, a Can Doro 

ESPECTACLE 
FAMILIAR

GARRINADA

ARGENTAST



La música ens connecta amb nosaltres mateixos, 
amb els altres, amb el món i amb el més enllà i 
això és el que passa en els concerts i les cançons 
de Guillem Roma. Com una brisa d’aire fresc, ens 
regala l’essència més natural i original per con-
nectar-nos amb la música i la seva màgia!
Col·laboren: DCM Argentona, Bar Crismi i La Teva Barra

CRIDA CAP ALS FOCS AMB LA SIDRAL 
BRASS BAND
A les 22.40 h, des de la plaça Nova

Amb el seu espectacle de carrer Red Red Wine 
viurem tradició, música, acció i teatre passant 
una estona inoblidable amb tota la família: 
coreografies excitants, tastets de vi, moments 
absurds i el públic actiu ens regalaran moments 
màgics i irrepetibles. 

GRAN CASTELL DE FOCS
A les 23 h, al sot d’en Calopa 
Tornarem a vibrar amb una gran combinació 
de llum, trons i ritme trepidant dels elements 
pirotècnics.
Zona de públic: carretera comarcal C-1415, des 
de la rotonda de les Palmeres fins a l’Aixernador.
A càrrec de la Pirotècnia Tomás

CERCAVILA CAP A LA FESTA
En acabar els focs, des del Sot d’en Calopa fins a 
la plaça Nova i seguidament cap a La Garrinada
La Sidral Brass Band ens seguirà oferint el seu 
espectacle diferent, experimentaran amb la mú-
sica i altres llenguatges: teatre, clown, ball i l’art 
del vi com a eix central de l’acció. 

BALL DE FESTA MAJOR AMB 
L’ORQUESTRA INTERNACIONAL 
MARAVELLA
A les 23.30 h, a la plaça Nova
Com l’any passat, el ball començarà amb l’ober-
tura dels Senyors del Burriac. Per la seva part, la 
formació canviarà de registre i amb ells podrem 
ballar tots els ritmes des dels balls de saló fins a 
les músiques més actuals i festives del moment.
Col·laboren: La Nova Fonda i Bar Crismi 

CONCERT AMB PEPET I MARIETA 
A mitjanit, a Can Doro
Consolidem l’espai de Can Doro pels concerts 
nocturns de Festa Major i arrenquem amb una 
aposta segura, Pepet i Marieta. Aquest grup 
va tornar (després d’un silenci de 3 anys) amb 
la coctelera a vessar de festa: un bon raig de 
reggae-ska, una mica de cúmbia, un rajolí de 
jota, unes gotetes de folk i fulles de ranxera i 
pop. Ens arriben amb un directe i combatiu per 
a ballar les coses pel seu nom amb un somriure 
d’orella a orella. 
Seguirem ballant la nit amb una sessió del DJ 
Dimoni Pelut.
Hi haurà servei de barra.

CONCERTS DE GARRINADA
A les 24 h, a l’Escola Argentona
amb La Sra. Tomasa, Crim, i DJ Hochi
La Sra. Tomasa, els tumbaos i els ritmes llatins 
donaran tret de sortida a les nits de La Garri-
nada. Ja ens van visitar el 2015 i ens moríem de 
ganes de tornar-los a veure per aquí. La seva 
barreja d'estils tant llunyans com l'electrònica 
o la salsa fan que la festa estigui assegurada i 
els culs no puguin parar quiets. Crim, amb ells 
el punk-rock torna a casa i ho fa amb el grup 
que millor el representa en català ara mateix. DJ 
Hochi el punxadiscs resident a la sala Clap de 
Mataró, un bon coneixedor de la festa mares-
menca.

GARRINADA
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DIMECRES, 1 D'AGOST

FESTA 5 ANYS DE 
CALABROT D’ARGENT
A partir de les 17.30 h, 
a la plaça Nova.

DIJOUS, 2 D'AGOST

BOOM BURRIAC
A les 19 h, a l’escola 
Bernat Riudemeia. 

ENVÀ 
A les 20 h, a la plaça 
Nova. 

CORREFOC INFANTIL
A les 21.30 h, davant de 
l’Ajuntament. 

ARGENTONA COR DE 
GOSPEL & BARCELONA 
SOUL CHOIR
A les 22.30 h, a la plaça 
Nova.

DIVENDRES, 3 D'AGOST

TROBADA D’ESCACS 
A LA FRESCA
A les 18 h, a l’Hort del 
Rector

REPICADA DE CAMPA-
NES I LLANÇAMENT DE 
COETS
A les 18.45 h, a la plaça 
de l’Església

CERCAVILA 
DE GEGANTS
A les 19 h, des de les 
escales de l’Església 
fins a l’Ajuntament 

DORMIDA DE GEGANTS
Tot seguit, davant del 
Saló de Pedra 

PREGÓ 
DE FESTA MAJOR
A les 22.30 h, des de la 
Casa Puig i Cadafalch 

NIT DE TAPAPOUS
Seguidament, a la 
mateixa plaça de Vendre

CORREFOC
A les 23.15 h, des de 
davant de l’Ajuntament

LA GLAMOUR BAND
A les 00.30 h, a la plaça 
Nova 

ZEBRASS MARCHING 
BAND
A l’entreacte… 

BOCAMOLLS
A continuació… 

MATINADES
A les 6 h de la 
matinada, des de la 
plaça del Molí

DISSABTE, 4 D'AGOST

POSTA DELS CÀNTIRS 
DE L’ANY
A les 7 h, a la Font de 
Sant Domingo 

DESPERTAR GEGANTER 
AMB BATUCADA AULA 
DE MÚSICA
A les 8 h, sortida de la 
Paret de les Mentides 

CONCENTRACIÓ 
DELS DOMINGOS
A les 9.30 h, davant de 
l’Ajuntament 

OFICI EN HONOR 
A SANT DOMINGO
A les 10 h, a l’església 
parroquial de Sant Julià 

GRAN XARBOTADA
A les 10.30 h, a la plaça 
de Vendre

AIXECADETA 
DE CÀNTIRS
Paral·lelament a la plaça 
de Vendre 

LA XARBOTADA
En acabar l’Ofici de 
Festa Major, des de la 
plaça de l’Església

VOT DE POBLE
A les 11.45 h, a la font 
de Sant Domingo

BENEDICCIÓ DE 
LES AIGÜES I DELS 
CÀNTIRS DE L’ANY 
Seguidament, a la Font 
de Sant Domingo

CERCAVILA DE GE-
GANTS
Seguidament a la 
benedicció, des de la 
Font de Sant Domingo

AIXECADA DE CÀNTIRS

EXPOSICIÓ 
DE GEGANTS
A les 12.30 h, a la plaça 
de Vendre

PROCLAMACIÓ DE LA 
PUBILLA I L’HEREU 
D’ARGENTONA 2018
A les 18 h, al Saló de 
Pedra 

BALLADA DE MITJA 
AUDICIÓ DE SARDANES
A les 18 h, a l’Hort del 
Rector

HATHI
A les 18 h, des de la 
plaça de Vendre

FLOU PAPAGAYO
A les 19 h, a l’escola 
Bernat Riudemeia

TARDA UNDERGROUND 
De les 17 h a les 20.30 
h, a l’Escola Argentona

CONCERT 
DE FESTA MAJOR
A 19.30 h, a la plaça 
Nova 

DEGUSTACIÓ 
DE CERVESES BIIR 
A les 19.30 h, a l’Av. 
Puig i Cadafalch

ELECCIÓ DELS NOUS 
REPRESENTANTS DEL 
PUBILLATGE
A les 20 h, des del Saló 
de Pedra

GUILLEM ROMA, 
CONEXIONS
A les 20.30 h, a Can 
Doro 

CRIDA CAP ALS FOCS 
AMB LA SIDRAL BRASS 
BAND
A les 22.40 h, des de la 
plaça Nova

GRAN 
CASTELL DE FOCS
A les 23 h, al sot d’en 
Calopa 

CERCAVILA 
CAP A LA FESTA
En acabar els focs

BALL DE FESTA MAJOR 
A les 23.30 h, a la plaça 
Nova

CONCERT 
AMB PEPET I MARIETA 
A mitjanit, a Can Doro

CONCERTS 
DE GARRINADA
A les 24 h, a l’Escola 
Argentona

DIUMENGE, 5 D'AGOST

39a CURSA POPULAR
A les 9.30 h, des de la 
plaça Nova

XERINGADA FAMILIAR 
I FESTA DE L’ESCUMA
A les 12 h, a la plaça 
Nova

TRASH O LA POUBELLE 
PLUS BELLE 
A les 18 h, a l’escola 
Bernat Riudemeia

TARDA INFANTIL
A les 18 h, a l’escola 
Argentona

CERCAVILA DE GE-
GANTS I CAPGROSSOS
A les 18.30 h, de 
l’escola Bernat 
Riudemeia

CONCERT FAMILIAR 
FUNKY, FUNKY AMB 
ORELLES DE XOCOLATA
A les 19.15 h, a l’escola 
Argentona

TALLER DE TAST DE 
CERVESES CATALANES 
A les 19.30 h, a l’Av. 
Puig i Cadafalch

BILLIE JEAN 
A les 19.30 h, a la plaça 
Nova

PROGRAMA RESUM



APRÈS MINUIT, BACK 
TO THE ROOTS
A les 20 h, a Can Doro 

CRUCIFIXIÓ 
DE GARRINS 
A les 21 h, a l’escola 
Argentona

JOJO 
A les 21.30 h, a la plaça 
de l’Església 

CORREFOC DE BÈSTIES
A les 22.30 h, des de la 
plaça de Vendre

HAVANERES 
AMB ELS CREMATS
A les 23 h, a la pista del 
Centre Parroquial 

BALL AMB HÉCTOR & 
ESMERALDA
A les 24 h, a la l’escola 
Bernat Riudemeia 

CONCERTS 
DE GARRINADA
A les 24 h, a l’escola 
Argentona

CONCERT 
AMB MALA VIDA
A les 00.30 h, a la plaça 
Nova 

DJ MANEL
A les 02.30 h, a la plaça 
Nova

DILLUNS, 6 D'AGOST

20a PEDALADA 
POPULAR
A les 9.30 h, des de la 
plaça del Molí

+75
A les 12 h, des de la 
Paret de les Mentides

19a REPICATRONADA
A les 13 h, a la plaça 
Nova

CAIPIRINYADA 
POPULAR
A les 19 h, a l’escola 
Argentona

TARDA DE CIRC I 
TEATRETS 
A les 18 h, a la font 
Picant

SINDRIADA I BALLADA 
DE SARDANES
A les 19.30 h, a la font 
Picant

TALLER D‘INICIACIÓ 
A LA CERVESES BELGA 
A les 19.30 h, a l’Av. 
Puig i Cadafalch

TORNEIG D’ESCACS 
DE FESTA MAJOR
A les 20 h, a l’Hort del 
Rector

CARLES BELDA, 
MANXA ENRERA 
I GROC
A les 20 h, a Can Doro

FLOTA ... DOS
A les 21.30 h, a la plaça 
de l’Església 

CONCERT AMB MARIA 
DEL MAR BONET I QUI-
CO PI DE LA SERRA
A les 22.30 h, a la plaça 
Nova 

CONCERTS 
DE GARRINADA
A les 23 h, a l’escola 
Argentona 

CONCERT 
AMB REPICATRUGES 
SOUND SISTEMA 
A mitjanit, a Can Doro

A
V. PUIG I CADAFALCH

PL. NOVA PL. DEL MOLÍ

PL. ESGLÉSIA

2

3

4
5

6

7 1

8

10

9

GARRINADA

SOT 

D’EN CALOPA

ESCOLA BERNAT
RIUDEMIA

C O R R E F O C  D E  B È S T I E S  ( 0 5 / 0 8 )

C O R R E F O C  ( 0 3 / 0 8 )

C O R R E F O C  I N FA N T I L  ( 0 2 / 0 8 )

C E R C AV I L A  G E G A N T S  ( 0 3 / 0 8 )

C U R S A  ( 0 5 / 0 8 )

D E S P E R TA R  G E G A N T E R  ( 0 4 / 0 8 )

CERCAVILA GEGANTS I CAPGROSSOS (05/08)

M AT I N A D E S  ( 0 4 / 0 8 )

SORTIDA ARRIBADA

 CREU ROJA
 POLICIA LOCAL
 INFORMACIÓ
 PARADA BUS

1 LA SALA
2 SALÓ DE PEDRA
3 AJUNTAMENT
4 CAN DORO
5 FONT DE SANT DOMINGO
6 PLAÇA DE VENDRE
7 CENTRE PARROQUIAL
8 ESCOLA ARGENTONA
9 MUSEU DEL CÀNTIR
10 CASA GÒTICA

CERCAVILA GEGANTS AMB LA BANDA (04/08)
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ARGENTAST
FIRA DE LA CERVESA ARTESANA I GASTRONOMIA LOCAL

Vine a tastar
la gastronomia 
local i les cerveses 
artesanes de
la zona 

Adquireix
els teus tiquets
i bescanvia’ls per 
les degustacions 
que vulguis tastar

Restaurant Sant Jaume
Calamars  3 tiquets
Fideuà amb tinta de sèpia 2 tiquets
Duet de carxofa o patata 2 tiquets

Can Serrat 
Botifarres de sabors 3,5 tiquets
Platet de pernil Ibèric 4 tiquets

La Peixeteria d’Argentona
Celler Castañé
Assortit de formatges 4 tiquets
Seitons amb vinagre 3 tiquets
Esqueixada de bacallà 3 tiquets
Gaspatxo  2 tiquets
Cocktail dʼolives 2 tiquets
Copa vi blanc  2 tiquets
Copa cava  2 tiquets

Atahualpa
Empanades  3 tiquets
“Choripán”  3 tiquets
“Medio y medio” 2 tiquets 

Forn Can Moré
Tastets de dolç  d’1 a 4 tiquets
Tastets de salat  d’1 a 4 tiquets

Masia Can Raimí
Mini hamburguesa de bou amb formatge
i ceba caramelitzada 2 tiquets
Morro fregit 2 tiquets
Patates braves 2 tiquets
Cargols amb salsa 3 tiquets

Pastisseria Roser
Cantirs de llardons 3 tiquets
Tartaletes de fruites 3 tiquets
Varietats de mousse 3 tiquets
“El croquetón” 4 tiquets
Mini burguer premium 4 tiquets
Les nostres braves 3 tiquets

Pizzeria Peperoni
Empanades 2 tiquets
Porció de pizza 2,5 tiquets
Coulant 2,5 tiquets
Pannacota 2,5 tiquets
Tiramisú 2,5 tiquets

Josimar
Torradetes de salmó marinat 2 tiquets
Torradetes de bacallà marinat 2 tiquets
Torrada anxoves del Cantàbric 2 tiquets
Tapa de seitons amb vinagre 2 tiquets
Pintxo de sardina amb vinagre 2 tiquets

Terracotta
Raviolis amb salsa de marisc 2 tiquets
Pop a la gallega 2,5 tiquets
Brownie xocolata 2,5 tiquets

Cheese Secret
Llunes de formatge 2 i 3 tiquets
Niu de snacks de iuca 1 tiquet

Can Jordi / Embotits Pannon
Degustacions  1 a 4 tiquets

La Torreta
Paella  3 tiquets
Musclos a la brasa 2 tiquets
Musclos a la marinera 3 tiquets
Pizzetes  3 tiquets

CERVESES ARTESANES

Barret Cerveses (Granollers)
Biir Brewer (Argentona)
La Montnegre (Calella)
Molta Malta (Mataró)
Quana Beer (l’Ametlla del Vallès)
Synera (Arenys)

Av. Puig i Cadafalch, els dies 4, 5 i 6 d’agost, de 19 a 01 h
1 tiquet = 1 euro

Tallers i tasts de cerveses a l’aula d’activitats
els dies 4, 5 i 6 d’agost a les 19.30 h
Inscripció a l’estand de venda de tiquets de fira. Aforament limitat

Ajuntament 
d’Argentona
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DIUMENGE, 5 D’AGOST
39a CURSA POPULAR
A les 9.30 h, des de la plaça Nova

Distància: 5 km. Per veure el recorregut, consul-
teu el mapa. Beguda, síndria i diplomes per a tots 
els participants. 
Més informació a www.argentona.cat. 
Inscripcions anticipades: a partir del 23 de juliol, 
a l’Ajuntament, de 9 h a 14 h. 
Inscripcions el mateix dia: a la plaça Nova, al 
punt de sortida, una hora abans de l’activitat.
Patrocinen: La Teva Barra i Fleca Casas
Col·labora: Fruites i Verdures Germans Barri SL

XERINGADA FAMILIAR 
I FESTA DE L’ESCUMA
A les 12 h, a la plaça Nova

Enguany serà el grup La Tresca i la Verdesca que 
ens animarà amb el seu directe la xeringada on 
la música, l’aigua, l’escuma, els globus d’aigua, 
pilotes gegants i, sobretot, vosaltres sereu els 
protagonistes. Només caldrà que porteu la xerin-
ga de casa i us remulleu d’allò més!
Col·labora: Servei de Neteja Pere i Àngel sl, 
Agraïments: Comissió de Festes de Sant Miquel del Cros

TRASH O LA POUBELLE PLUS BELLE 
A les 18 h, a l’escola Bernat Riudemeia

Poubelle és una bosseta de brossa que sempre 
ha somiat a ser una estrella. Però com evitar el 
destí de les coses? Poubelle acceptarà el seu 
destí en aquesta comèdia tràgica, molt còmica i 
poc tràgica sense llençar la tovallola, doncs sap 
que “a la vida, si perds el tren, sempre et podrà 
recollir el següent camió de la brossa”. Un espec-
tacle de manipulació d’objectes que posa en 
evidència un bonic missatge implícit: la màgia, la 
trobem fins i tot a les coses que la gent llença.
Cia. Zero en Conducta

TARDA INFANTIL
A les 18 h, a l’escola Argentona
Com cada tarda del 5 La Garrinada s'obre als 
més menuts, i enguany també és podrà gaudir de 
tallers i activitats per a la canalla.
Col·labora: A.E. Calabrot d’Argent

CERCAVILA DE GEGANTS 
I CAPGROSSOS
A les 18.30 h, de l’escola Bernat Riudemeia a 
l’escola Argentona (Garrinada)
Després de l’espectacle, cercavila fins a l’escola 
Argentona. En acabar el concert, cercavila de 
tornada fins a la plaça Nova.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona
Col·labora: Bar Avenida

ESPECTACLE 
FAMILIAR

GARRINADA
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CONCERT FAMILIAR FUNKY, 
FUNKY AMB ORELLES DE XOCOLATA
A les 19.15 h, a l’escola Argentona
Són aquí per celebrar la Gran Batalla del Funky. 
Xocopowers i Funkyrulus són a punt per batre’s 
en un emocionant duel de coreografies. L’espai es 
converteix en una discoteca de debò, apareixen 
les “rollerdancers” a la pista, focus, purpurina… 
l’espectacle està assegurat. Funky, Funky! acon-
segueix que nens i nenes, pares i mares ballin 
plegats fins a l’extenuació.

TALLER DE TAST DE CERVESES 
CATALANES 
A les 19.30 h, a l’Av. Puig i Cadafalch
A càrrec d’Adrià Felisart, de Molta Malta.
Preu: 2 tiquets / Inscripcions a l’estand de venda 
de tiquets / Aforament limitat

BILLIE JEAN 
A les 19.30 h, a la plaça Nova

Billie Jean és l’última creació de la companyia 
La Intrusa per representar en festivals de carrer 
i espais urbans. El seu treball es caracteritza 
per generar espectacles poètics, de fort impacte 
visual i emocional.
Cia. La Intrusa

APRÈS MINUIT, BACK TO THE ROOTS
A les 20 h, a Can Doro 
El blues sempre ha estat un dels eixos vertebra-
dors de la música d’Après Minuit. De fet, el naixe-
ment del grup, va ser en aquell sentit hometage 
al gran mestre JJ Cale, però a la carrera prèvia de 
Cece Giannotti sempre hi ha hagut una marcada 

essència blues i d’arrel en la seva música. Música 
que des de fa molt temps crea i comparteix amb 
Francesc Chaparro, l’altre 50% d’Après Minuit. 
Reinterpreten d’una manera més pura, més crua, 
buscant l’arrel i donant una sonoritat molt més 
blues temes dels seus anteriors àlbums.
Col·laboren: DCM Argentona, Bar Crismi i La Teva Barra

SOPAR POPULAR, 
CRUCIFIXIÓ DE GARRINS 
A les 21 h, a l’escola Argentona
El porc a l’ast més estiuenc del Maresme és ja 
una tradició i un plat d’excepció que només es 
pot tastar un cop l’any. Els tiquets costen 10 € i es 
poden adquirir tant als comerços del poble com 
a la barra. S’acaben d’hora! Es recomana que 
cadascú porti els seus plats i coberts de casa (no 
hi haurà servei de lloguer).

JOJO 
A les 21.30 h, a la plaça de l’Església 
Jojo és la faula d’un orangutan que parla del 
ecosistema i del seu fràgil equilibri.
La poesia visual de l’art amb sorra i el relat 
musical són el marc que acompanyarà aquesta 
història de titelles. Aquesta vegada la companyia 
compta amb la direcció i l’assessorament a la 
dramatúrgia d’Enrique Lanz. 
Cia Ytuquepintas

CORREFOC DE BÈSTIES
A les 22.30 h, des de la plaça de Vendre

Aquesta vegada La Polseguera d’Argentona 
convida el Boc de Can Vernet de Sant Cugat a fer 
córrer el públic participant pels carrers de la vila.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa. 
Tingueu en compte les mesures de seguretat 
recomanades.
A càrrec de Diables d’Argentona
Col·laboren: La Teca – Canelons i Croquetes, Taller 
del Dimoni Pelut

ESPECTACLE 
DE CARRER

ESPECTACLE 
MULTIDISCIPLINAR

ESTRENA

ARGENTAST

GARRINADA
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HAVANERES AMB ELS CREMATS
A les 23 h, a la pista del Centre Parroquial 

A la mitja part, hi haurà rom cremat. 
Una formació amb un llarg i consolidat bagat-
ge, considerats per molts els enfants terribles 
d’aquest gènere per la seva voluntat d’innovació i 
de fusió amb altres gèneres com la rumba, el son 
cubà, el pop, el bolero o la cúmbia.
Col·labora: Centre Parroquial

BALL AMB HÉCTOR & ESMERALDA
A les 24 h, a la l’escola Bernat Riudemeia 
Piano i veus en directe, un bon equip d’alta quali-
tat, una bona imatge, un extens i variat repertori, 
i un ampli ventall d’estils musicals és tot el que 
ens oferirà aquest expert duet.
Col·labora: Amics del Ball

CONCERTS DE GARRINADA
A les 24 h, a l’escola Argentona
amb Roba Estesa, Iseo & Dodosound with the 
Mousehunters, DJ Monka 

Roba Estesa creadores i divulgadores del Folk 
Calentó i referents de la música feta íntegrament 
per dones en un món on això és tant complicat, 
ens omplen el cap d’ideals i lluites, ens fan bate-
gar el cor d’emoció i ens fan moure el cos sense 
poder-ho evitar. Iseo & Dodosound with the 
Mousehunters, vinguts des de Navarra, són una 
parella que fa cançons íntimes i properes que, en 
directe i ben acompanyats de 4 músics més, es 

converteixen en un autèntic esclat d’energia i rit-
me; actualment parlar del reggae i el dub estatal 
és, per força, parlar d’ells. DJ Monka és l’agilitat 
i rapidesa als plats per transformar una cançó 
d’un estil en un altre totalment diferent, utilitzant 
tècniques de turntablism i scratch adaptades a 
la música actual i electrònica.

CONCERT AMB MALA VIDA
A les 00.30 h, a la plaça Nova 

Ja serà el quart any que ens visita aquesta 
formació, i és que repeteixen perquè agraden 
i omplen! Mala Vida defineix el seu espectacle 
com un “show interactiu” i ja sabem que si ens 
hi entreguem ens fan ballar amb tots els èxits 
del pop-rock espanyol dels 80-90 fins als més 
actuals. Músics experimentats amb un directe 
contundent i festiu. 
Col·laboren: La Nova Fonda i Bar Crismi

DJ MANEL
A les 02.30 h, a la plaça Nova
Dj Manel té el compromís de no fer-nos defallir 
en aquesta nit nostàlgica i ho seguirem donant 
tot ballant amb ell.

GARRINADA
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20a PEDALADA POPULAR
A les 9.30 h, des de la plaça del Molí

Distància: 11 km. Per veure el recorregut, consul-
teu el mapa. Beguda, síndria i diplomes per a tots 
els participants. És obligatori l’ús del casc i reco-
manable portar complements com ara colzeres i 
genolleres.Més informació a www.argentona.cat. 
Inscripcions anticipades: a partir del 23 de juliol, 
a l’Ajuntament, de 9 h a 14 h. 
Inscripcions el mateix dia: a la plaça Nova, al 
punt de sortida, una hora abans de l’activitat.
Patrocinen: La Teva Barra i Fleca Casas
Col·labora: Fruites i Verdures Germans Barri SL. 

+75
A les 12 h, des de la Paret de les Mentides

Tenen més de 75 anys, han sortit del geriàtric per 
passejar pel carrer. Uns personatges sorpre-
nents, divertits, fràgils, que ens faran descobrir 
les dificultats amb les que, dia a dia, han de con-
viure les persones grans de les nostres ciutats.
Cia Faduntio

19a REPICATRONADA
A les 13 h, a la plaça Nova
L’any passat van celebrar els seus 25 anys d’exis-
tència, però Diables d’Argentona no vol deixar de 
retre homenatge als que van tenir un paper molt 
important en la seva creació, i enguany volen 
retre homenatge a en Jordi Serra, en “Moreno”.
A càrrec de: Diables d’Argentona.
Col·laboren: La Granj@.com, Llibreria Arenas 

TARDA DE CIRC I TEATRETS 
A les 18 h, a la font Picant

Gaudirem d’una tarda d’allò més entretinguda 
per a tota la família a la font Picant, amb els 
originals teatrets de Micro-Shakespeare de la 
Cia. Laitrum Teatre i uns tallers de circ a càrrec de 
Cronopis per a totes les edats.

CAIPIRINYADA POPULAR
A les 18.30 h, a l’escola Argentona (es recomana 
venir abans)
Ja no ens imaginem una Garrinada sense ell. La 
Caipirinyada no seria el mateix si en Miquel del 
Roig no fos dalt de l’escenari repassant tot tipus 
de músiques amb la seva guitarra i tot l’humor. 

DILLUNS, 6 D’AGOST

ESPECTACLE 
DE CARRER

GARRINADA
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SINDRIADA I BALLADA DE SARDANES
A les 19.30 h, a la font Picant

La Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona és l’en-
carregada, enguany, d’acompanyar-nos aquesta 
tarda tan meravellosa i fer-nos ballar amb les 
seves tonades. 
Col·labora: Fruites i Verdures Germans Barri, SL

TALLER D‘INICIACIÓ 
A LA CERVESES BELGA 
A les 19.30 h, a l’Av. Puig i Cadafalch
A càrrec de Moisès Campdepedrós, de Drunk 
Monk de Mataró.
Preu: 2 tiquets / Inscripcions a l’estand de venda 
de tiquets / Aforament limitat

TORNEIG D’ESCACS DE FESTA MAJOR
20 h, a l’Hort del Rector
Preu de la inscripció: 5 €, inclou entrepà i beguda
Més informació a www.centreparroquial.cat
Organitza: Centre Parroquial – secció d’Escacs

CARLES BELDA, 
MANXA ENRERE I GROC
A les 20 h, a Can Doro
“Sí, una horeta curta de recital de diatònic 
amb peces de la casa. Una mirada enrere per 
mostrar les peces que em fan el pes i una mirada 

endavant per servir una dotzena i mitja de peces 
noves, basades en la toponímia dels Països 
Catalans. Una sessió instrumental total on vull 
compartir sense gaires paraules una tria de 
centímetre 0.”
Col·laboren: DCM Argentona, Bar Crismi i La Teva Barra

FLOTA ... DOS
A les 21.30 h, a la plaça de l’Església 
David Moreno i Cristina Calleja uneixen la seva 
sensibilitat en un espectacle màgic i delicat, i 
com no, en el seu hàbitat natural, pels aires. Un 
piano de cua penjat a 8 metres de terra serà la 
porta al seu món singular, on descobriran una 
historia d´amor emocionant. Poesia en estat pur, 
destresa, humor, la música com a llenguatge ve-
hicular, dansa, acrobàcia, projeccions i llums ens 
transportaran a un univers únic i emocionant.
David Moreno & Cia

ARGENTAST

ESTRENA

ESPECTACLE 
DE CARRER
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CONCERT AMB MARIA DEL MAR 
BONET I QUICO PI DE LA SERRA
A les 22.30 h, a la plaça Nova 

Coincidint amb la celebració dels 50 anys de 
trajectòria artística de Maria del Mar Bonet, tots 
dos es retroben per recuperar el repertori del 
disc titulat Quico - Maria del Mar (SonyMusic, 
1979), tot compartint textos i músiques d'un 
treball antològic que permetrà gaudir novament 
d'aquestes dues icones de la cançó al mateix 
escenari. Un gran concert per acomiadar la Festa 
Major d'enguany.
Col·laboren: La Nova Fonda i Bar Crismi

CONCERTS DE GARRINADA
A les 23 h, a l’escola Argentona 
amb Balkan Paradise Orchestra, Pupil·les, Els 
Catarres i PD Domingo El Gran

Balkan Paradise Orchestra, l’any passat ja vam 
gaudir tant amb elles que aquest any ens tornen 
a visitar però ara en format concert. Pupil·les, el 
seu rap té una recepta eficaç i perfecta contra 
l’avorriment: una grams de música electrònica i 
quilos de feminisme i revolta.

Els Catarres, són el cap de cartell indiscutible 
d’aquesta Garrinada, igual que són, indiscutible-
ment, un dels grups més rellevants i populars del 
nostre país. Ho han guanyat tot, ho han recorre-
gut tot i allà on van deixen petjada. PD Domingo 
El Gran, els últims sospirs de La Garrinada 2018 
són per aquest argentoní il·lustre. 

CONCERT AMB REPICATRUGES 
SOUND SISTEMA 
A mitjanit, a Can Doro

Argentona té artistes a cabassos. N’ajuntem un 
grapat i fem una orquestra? Bé, això ja s’ha fet. I 
si aprofitem aquesta orquestra d’artistes locals i 
fem un tribut a tota una generació perduda? Els 
90 ens van deixar una moda hortera... Però tam-
bé la seva pròpia música. Reviu-la amb la banda 
més genuïnament argentonina.
Seguirem ballant la nit amb una sessió molt 
especial on el DJ Dimoni Pelut punxarà acompa-
nyat pel DJ Roc Piranya
Hi haurà servei de barra.

GARRINADA



 

ACTIVITATS 
PERMANENTS

XXII TROFEU 
DE TENNIS VILA D’ARGENTONA
Del 2 al 5 d’agost, al Casino d’Argentona
El Casino d’Argentona organitza aquest tradicional 
trofeu. Inscripcions a info@casinoargentona.com o 
al 937 971 206, tancament el 24 de juliol.
(obert a socis i no socis de l'entitat)
Organitza: Casino d’Argentona

BATALLA MAJOR
Joc que durarà els 5 dies 
de Festa Major (del 2 al 6 
d’agost) i que tindrà per 
escenari tota la vila. Els par-
ticipants s’hauran d’eliminar 
entre ells mullant-se amb 
xeringues fins que només 
quedi un sol jugador.
Inscripcions gratuïtes a: 
www.argentona.cat/bata-
llamajor fins el 31 de juliol.
Obert a tothom dels 12 

als 120 anys. Premi per al guanyador.

FIRA D’ARTESANIA 
DE LA FESTA MAJOR
Del 4 al 6 d’agost, a l’Av. Puig i Cadafalch
Horari: de 18 h a 1 h.

FIRA D’ATRACCIONS
Del 2 al 7 d’agost
Situada a la zona esportiva municipal Raül 
Paloma. 
El dimarts 7 d’agost, el tiquet de totes les atrac-
cions tindrà un preu de 1,5 € (dia de l’Infant).
Horari: de 17.30 h a 2 h.

EXPOSICIÓ AL CASAL 
DE LA GENT GRAN
De l'1 al 6 d’agost, al Casal de la Gent Gran 
d’Argentona (Av. Puig i Cadafalch, 2-4)
Es mostraran els treballs manuals que els seus 
associats han realitzat durant l’any.
Horari: d'11 h a 13 h i de 17 h a 20 h.
La inauguració serà el dimarts 31 de juliol a les 
18 h.

JOC DE MANS - EXPOSICIÓ
Des del 9 de juliol fins al 6 d’agost, al llarg del 
carrer Gran fins la Paret de les Mentides
Les MANS eren alhora el lligam entre les perso-
nes i les seves activitats quotidianes que volíem 
copsar. Veureu que bona part de les fotografies 
mostren aquest element universal però que 
forma part de la vida d'Argentona. Les persones 
a qui es va demanar per ser fotografiades, totes, 
han mostrat una gran generositat. Els volem 
agrair molt sincerament aquesta generositat.
Organitza: Grup de Fotografia d’Argentona (secció 
del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell)

EXPOSICIONS AL MUSEU DEL CÀNTIR 
Horari especial de visita durant la Festa Major: 
dissabte i diumenge de 10 h a 14 h i 17 h a 21 h / 
Dilluns tancat.
Enric Mestre. Ceràmiques (sala d’exposicions del 
Museu).
Entrada Lliure.
5 Àmbits temàtics sobre el món dels càntirs i 
espai Picasso (exposició permanent).
Visita guiada a l’exposició permanent i l’expo-
sició temàtica "Càntirs d’arreu del món" el dia 
5 d’agost a les 12 h. Visita inclosa amb el preu 
d’entrada del Museu.

PARADA DE VENDA 
DE CÀNTIRS DE L’ANY 
Del 4 al 6 d’agost, al carrer Gran (davant la 
Biblioteca)
Horari: 4 d’agost de 18 h a 21 h.
Els dies 5 i 6 d’agost d’11 h a 14 h i de 18 h a 21 h.



 

VEÏNS I PÚBLIC
- A la coetada no mireu enlaire per així evitar lesions 

a la cara per l’impacte no desitjat de les canyes dels 
coets en caure. Si sou veïns dels voltants de la plaça de 
l’Església plegueu tendals, carpes o piscines inflables 
pel mateix motiu.

- Enretireu els vehicles i els obstacles (testos, bosses, 
taules i cadires, etc.) del recorregut, recolliu la roba 
estesa i plegueu els tendals.

- 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 partici-
pants, 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.

Durant els dies de la Festa Major, les escombraries es 
recolliran segons el calendari previst.
No obstant això, a l’avinguda Puig i Cadafalch, carrer 
Gran, Torres i Bages i plaça de l’Església, l’horari per 
treure la brossa serà a partir de les 23 h.
La nit del 2, 3 i 5 d’agost, els veïns dels carrers afectats 
per l’itinerari del Correfoc hauran de deixar la brossa 
de la fracció que pertoqui a la porta de casa un 
cop finalitzat l’espectacle, a partir de la mitjanit. És 
important que respecteu aquesta norma, per evitar 
incidents amb el foc i els espectadors.
Al llarg del recorregut de l’Argentast, s’instal·laran 
alguns contenidors petits que serviran de papereres 
pels visitants, no com a contenidors pels vilatans.
Paral·lelament, en la majoria d’espais on se celebren 
actes i activitats, trobareu contenidors per a cada 
tipus de residu. Procureu dipositar-hi separadament 
la brossa corresponent.

Del 3 al 6 d’agost, s’habilitarà una zona d’estacio-
nament vigilat, a la carretera comarcal C-1415, 
reconvertida en aparcament, entre la rotonda de les 
Palmeres i la rotonda de Sant Sebastià.

PARADA AUTOBÚS 
DE L’AVINGUDA PUIG I CADAFALCH

Durant els dies 4 al 6 d’agost, la parada d’autobús 
ubicada a l’avinguda Puig i Cadafalch es traslladarà 
al Pi Gros, i el tram de la carretera C-1415 direcció 
Granollers es realitzarà per la C-60.

SERVEI BUS NIT

El servei regular d’autobús mantindrà els mateixos 
horaris, i s’ampliaran de la següent manera: 

- La matinada del 3 al 4 d’agost el servei comptarà 
amb la sortida d’un autobús cada hora des de la 
rotonda del Pi Gros d’Argentona fins a l’estació de 
Rodalies de Mataró. 

- La matinada dels dies 5, 6 i 7 d’agost el servei serà 
cada ½ hora, efectuant el mateix recorregut.

CONSELLS DE SEGURETAT 
PER ALS ACTES DE FOC

SERVEI DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES

INFORMACIÓ 
TRÀNSIT

PARTICIPANTS
- Protegiu-vos el cos amb roba de cotó, preferiblement 

vella, amb mànigues i pantalons llargs.
- Feu ús d’un barret que us cobreixi tot el cap i prote-

giu-vos el clatell amb un mocador de cotó.
- Calceu-vos adequadament (calçat esportiu, de munta-

nya, etc.) i cobriu-vos els ulls.
- No demaneu aigua als veïns, feu sempre cas del servei 

d’ordre i no obstruïu mai diables, músics ni portadors.
- 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.

- Abans de l’inici del recorregut del correfoc, infor-
meu-vos sobre les vies d’evacuació i els punts d’assis-
tència sanitària.

L’autobús de la campanya de donació de sang s’instal-
larà a la cantonada entre l’avinguda Puig i Cadafalch i 
el carrer Jacint Verdaguer el dissabte 4 d’agost, 
de 17 h a 21 h. 

CAMPANYA 
DONACIÓ DE SANG
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