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Enceto un nou mandat a l’Ajuntament d’Argentona amb 
l’honor i l’enorme responsabilitat que suposa encapçalar la 
corporació municipal. Una nova etapa que ens brinda ben 
aviat grans alegries com la celebració de la nostra Festa Major 
d’estiu.

Durant una setmana el poble bull d’activitats culturals i lúdi-
ques, concerts i tot tipus de propostes esportives i festives. 
L’esforç organitzatiu, amb el suport inestimable de voluntaris, 
entitats, patrocinadors i establiments col·laboradors, obté una 
gran recompensa en forma de participació i implicació d’un 
poble que exhibeix la seva millor versió en aquests primers 
dies d’agost. 

Enguany es commemoren 20 anys de La Garrinada. Els qui 
un dia van tenir la idea de revolucionar la Festa Major amb 
aquesta proposta rupturista ja tenen una edat i molts tenen 
fills... que segur voldran participar a la Garrinada. Quan una 
idea té tant d’èxit i dura tants anys és simplement perquè era 
necessària. Bona feina i ànims a les noves generacions de 
joves que preneu el relleu.

Gaudim tots plegats de la Festa Major amb tota la intensitat i 
energia.

Bon estiu i bona Festa Major!

Eudald Calvo i Català
Alcalde d’Argentona
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INAUGURACIÓ de la NOVA PLAÇA 
de MONTSERRAT
A les 19 h, a la plaça de Montserrat

PREESTRENA de TEIA, de JÚLIA 
FARRERO PUIG
A les 21.00 h, a la plaça de l’Església
Circ. Tots els públics.
Espectacle on conviuen la tradició i la contempo-
raneïtat, la rusticitat i la delicadesa, i que convida 
l’espectador a formar part d’un ritual, en un 
escenari on tot es construeix i es transforma i on, 
a través de l’imaginari, s’entreveuen les contradic-
cions de l’ésser humà.
Projecte guanyador Suport a la Creació 2018 de la Plata-
forma d’Arts de Carrer.

PUNT 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 puntualment de la Festa Major. 
També us hi facilitaran informació en cas de 
suspensió o retard de les activitats per motius de 
pluja o d’altres. 

Com en els últims anys, hi podreu comprar pro-
ductes de marxandatge relacionats amb la Festa 
Major als preus següents:

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

DIJOUS, 1 D’AGOST 

* preus segons Ordenança Fiscal núm.61

Samarretes

Barret de palla Mocador

INFORMACIÓ 
D’INTERÈS

4 €

SANT DOMINGO

FESTA MAJOR

ARGENTONA 2019

2,5 €

SANT DOMINGO

FESTA MAJOR

ARGENTONA 2019

SANT DOMINGO

FESTA MAJOR

ARGENTONA 2019

5,5 €
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BOOM BURRIAC 
A les 18.30 h, a l’escola Bernat de Riudemeia
Música. Tots els públics.
Un any més, la formació que toca aquests es-
tranys instruments anomenats Boomwhackers, 
torna per Festa Major. Aquesta vegada, ho fa amb 
un nou repertori creat per a un Festival internaci-
onal d’Alemanya. El grup, que es va crear fa uns 4 
anys a Argentona, té un directe dinàmic i parti-
cipatiu i porta un repertori molt variat. Si voleu 
cantar i ballar amb ells... no us ho podeu perdre!
Organitza: Espai Musical Burriac.

EL POT PETIT en CONCERT
A les 19 h, a l’escola Bernat de Riudemeia
Música, titelles i dansa. Tots els públics.

Un espectacle molt festiu i especial que combina 
la música, els titelles i les danses. Petits i grans 
passaran una molt bona estona. En aquest con-
cert podreu gaudir de la música en directe amb 8 
músics dalt l’escenari -baix, bateria, guitarra, pia-
no/violí, saxo, trombó, titellaire i veus, tot escoltant 
les cançons de diversos estils musicals.

AVEC LE TEMPS. CIA. CLAIRE 
DUCREUX I TONI MIRA
A les 21 h, a la terrassa de l’Església
Dansa, teatre visual, humor. Tots els públics. 
Aforament limitat.
Des de fa poc, ella és cega. Ell l’acompanya com 
pot. La tendresa, la confiança i l’humor per apren-
dre a avançar en aquest món que ella ja no veu 
i que ell ha d’aprendre a veure per tots dos. El 
temps passa entre rutines i records, ballant entre 
tristesa i alegria.

CORREFOC INFANTIL
A les 21.30 h, davant de l’Ajuntament 
Us convidem al correfoc infantil dels Banyetes, la 
Polseguereta, i els convidats d’enguany, la secció 
infantil dels Isclots de Dosrius, que escalfaran els 
motors de la Festa Major. Un acte per a totes les 
edats però destinat especialment als infants que 
gaudeixen del foc i de la gresca.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa.
Tingueu en compte les mesures de seguretat 
recomanades
A càrrec de Diables d’Argentona. 
Col·laboradors: Pizzeria Peperoni i Les Xuxes.

ARGENTONA COR DE GOSPEL & THE 
BEATING SOULS
A les 22.30 h, a la plaça Nova

Argentona Cor de Gospel ens oferirà el seu gòspel 
fresc i de qualitat, acompanyats aquesta vegada 
per The Beating Souls, un cor de gòspel de Barce-
lona format per 18 veus.
Col·laboradors: La Nova Fonda i Bar Crismi.

DIVENDRES, 2 D’AGOST
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COMPETICIÓ de PLAY FIFA
A les 10 h, al cinema del Centre Parroquial
Competició de Futbol-Play a duo. Eliminatòries fins 
a fer una gran final, en pantalla de cinema de gran 
format.
Preu: 3 €.
Organitza: Centre Parroquial d’Argentona.

TOBOGAN d’AIGUA
A les 11 h, al carrer Dr. Samsó

Voleu tenir l’experiència de llançar-vos per un to-
bogan d’aigua al bell mig del carrer? Ara en teniu 
l’oportunitat!
Col·laboradors: BlancoRoure Advocats i Finques Eduard.

REPICADA de CAMPANES i 
LLANÇAMENT de COETS
A les 18.45 h, a la plaça de l’Església
Donem la benvinguda a la Festa Major d’enguany 
amb la tradicional repicada de campanes i llança-
ment de coets.
Col·laboradors: 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.
Organitzen: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona, 
acompanyats dels Nois del vici.
Col·laboradors: Bar el Centru, Frankfurt Kinder, La tasca 
d’en Jordi i Can Cachi.

DORMIDA de GEGANTS
Tot seguit , davant del Saló de Pedra
Tradicional dormida, després de la Cercavila de 
Gegants.

Organitzen: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona, 
acompanyats dels Nois del vici.
Col·laboradors: Bar el Centru, Frankfurt Kinder, La tasca 
d’en Jordi i Can Cachi.

CRIDA al PREGÓ amb NEXART 
PERCUSSIONS  
A les 22.15 h, des de la plaça Nova fins a plaça de Vendre

Aquesta espectacular formació de percussió durà 
el seu ritme fins al lloc i moment d’inici del pregó.

PREGÓ de FESTA MAJOR 
A les 22.45 h, des de la Casa Puig i Cadafalch

El tradicio-
nal Pregó 
de Festa 
Major 
d’enguany 
anirà a 
càrrec del Club Bàsquet Femení, del CIC d’Argen-
tona, un equip històric que el 1961 va guanyar 
tots els títols en joc, inclosos els jocs europeus.

DISSABTE, 3 D’AGOST
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CORREFOC dels DIABLES 
D’ARGENTONA
A les 23 h, des de davant de l’Ajuntament fins a la 
plaça Nova
La nit més boja dóna el seu tret de sortida obrint 
les portes de l’infern. Corre, salta i balla al costat 
dels Diables , la Polseguera i la colla convidada 
dels Diables de Port. Gaudeix de l’olor de pólvora 
i festa.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa.
Tingueu en compte les mesures de seguretat 
recomanades.
A càrrec de Diables d’Argentona.
Col·laboradors: Fos Mecanitzats i 121 Energy.

BALL amb TROPIK-GRUP
A les 24 h, al pati de l’escola Bernat de Riudemeia
Grup amb àmplia experiència, per passar una 
bona estona gaudint i ballant amb molt bona 
música. Hi haurà servei de barra.
Col·laboradors: Amics del Ball.

DI-VERSIONES 

A continuació del Correfoc, a les 24 h, a la plaça Nova
Una de les bandes més consolidades dins del 
panorama de les orquestres de versions. Amb 

la vista posada en els grups més mítics de les 
dècades dels anys 70, 80 i 90, Di-Versiones té per 
objectiu passar-ho bé dalt de l’escenari i contagiar 
aquesta energia al públic.
Col·laboradors: La Nova Fonda i Bar Crismi.

ZEBRASS MARCHING BAND
Tot seguit, a la plaça Nova
El ritme alegre i contagiós de Zebrass Marching 
Band farà que el ball i la música continuï al mig de 
la plaça Nova en l’entreacte. 

BOCAMOLLS 
Sense pausa, a la plaça Nova

Sota la direcció artística de Benito Inglada (Hotel 
Cochambre), podrem gaudir de rock del bo i de 
música per ballar fins a la matinada amb aquest 
quartet revelació en la música festiva.

MATINADES
A les 6 de la matinada, des de la plaça del Molí i per 
diferents carrers de la vila
Zebrass Marching Band ens tornarà a acompa-
nyar amb el seu ritme al llarg del recorregut final 
de la  nit més boja de l’any.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa.
Col·laboradors: veïns i comerços d’Argentona.
Agraïments: Diables d’Argentona.

NIT BOJA
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POSTA DELS CÀNTIRS DE L’ANY
A les 7 h, a la Font de Sant Domingo. 
Preparació per a la seva benedicció i venda dels 
exemplars del càntir dissenyat per Miguel Milá 
sota la coordinació de Quim Larrea. 
Col·labora: Forn de llenya Can Moré

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

Organitzen: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona.
Col·laboradors: Pastisseria Roser i Rostisseria Can Doro.

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 i els 
Gegants d’Argentona.

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 Gon-
zàlez a l’orgue, amb la col·laboració especial de 
Blanca Pi i Quim Capdevila com a solistes.
Retransmès per Ràdio Argentona.

LA XARBOTADA
En acabar l’Ofici de Festa Major, cap a les 11.30 h, des 
de la plaça de l’Església fins a la Font de Sant Domingo
Tradicional processó amb els gegants i els cap-
grossos Xarbotaires i els Caps de Càntir fins a 
la font de Sant Domingo, com a preludi de la bene-
dicció dels càntirs i el Vot de Poble.

OBERTURA del MUSEU del CÀNTIR i 
les EXPOSICIONS
A les 10 h, al Museu del Càntir

GRAN XARBOTADA
A les 10.30 h, a la plaça de Vendre
Jocs infantils amb el càntir com a protagonista. 
Premis per a tots els participants.
Organitzen: Museu del Càntir i Amics del Museu 
del Càntir.
Col·laboradors: Frankfurt JJ.

AIXECADETA de CÀNTIRS. CON-
CURS INFANTIL
Paral·lelament, a la plaça de Vendre
Categories masculina i femenina. Premis per a 
tots els participants. Obligatori calçat esportiu. 
Inscripcions al Museu, tel.: 93 797 21 52.
Organitzen: Museu del Càntir i Amics del Museu 
del Càntir.
Patrocinadors: Tallers Barfla SL, Català Asse-
gurances, Piscines Argentona, Enforma Socks, 
Forma’t Centre Esportiu, Taller Julián, Mingo 
Excavacions, CaixaBank, Bankia i NutriSport. 

DIUMENGE, 4 D’AGOST
FESTA DEL CANTIR

ACTE RELIGIÓS

FESTA DEL CANTIR
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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 
des de mitjan segle XVII.
Retransmès per Ràdio Argentona.

BENEDICCIÓ de les AIGÜES i dels 
CÀNTIRS de l’ANY 
En acabar el Vot de Poble, a la font de Sant 
Domingo
Retransmès per Ràdio Argentona.

CERCAVILA de GEGANTS 
ACOMPANYATS per la BANDA 
MUSICARGENTONA
Després de la benedicció, des de la font de Sant 
Domingo

Per veure el recorregut, consulteu el mapa.
Organitzen: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona. 
Col·laboradors: Pastisseria Roser i Rostisseria Can Doro.

AIXECADA de CÀNTIRS des de 10 a 
200 KG
A les 12.30 h, a la plaça de Vendre

Categories masculina i femenina, premis de 200 
€, 100 € i 50 € + trofeu per als tres millors classifi-
cats en cada categoria. Obligatori calçat esportiu 
per a tots els participants.
Inscripcions al Museu, tel.: 93 797 21 52.
Organitzen: Museu del Càntir i Amics del Museu 
del Càntir.
Patrocinadors: Tallers Barfla SL, Català Asse-
gurances, Piscines Argentona, Enforma Socks, 
Forma’t Centre Esportiu, Taller Julián, Mingo 
Excavacions, CaixaBank, Bankia i Nutrisport.
Retransmès per Ràdio Argentona.

TROBADA de PUBILLES i HEREUS 
A les 18 h, al Saló de Pedra 

Trobada de Pubilles i Hereus de tot Catalunya al 
Saló de Pedra.
A les 19 h, visita al Museu.
Organitza: Amics del Pubillatge d’Argentona.

FESTA DEL CANTIR

ACTE RELIGIÓS
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BALLADA de MITJA AUDICIÓ de 
SARDANES 
A les 18 h, a l’Hort del Rector

A càrrec de la cobla de l’Orquestra Maravella.

CHEF NATURE de la CIA. MARKELIÑE 
A les 19 h, al pati de l’escola Bernat de Riudemeia
Teatre familiar. Tots els públics.

Humor i teatre per a tothom en un original 
restaurant a peu de carrer on es preparen unes 
escenes ben divertides.
Col·laboradors: Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils.

TARDA UNDERGROUND 
De les 17 h a les 21.30 h, a l’Escola Argentona

3X3 BÀSQUET SOLIDARI
A partir de les 17 h, al pavelló municipal
Preu 3 € per participant com aportació a 
l’entitat Ubuntu Experiences, dedicada a 
l’organització de projectes solidaris relaci-
onats amb l’esport a l’Àfrica. Les categories 
s’organitzaran en funció dels participants. 
S’informarà a través de les xarxes socials, 
facebook i instagram, de Garrinada.
Col·laboradors: Ubuntu Experiences.

GARRIDUB
A les 18 h, a l’escenari principal 
Inna Babylon Sound System amenitzarà la 
tarda amb dub argentoní, acompanyant l’ex-
hibició d’artistes de graffiti i tallers d’Slackline 
i Dapo.

CONCERT de FESTA MAJOR amb 
l’ORQUESTRA INTERNACIONAL 
MARAVELLA
A 19.30 h, a la plaça Nova 

Com a aposta segura, l’espectacular Orquestra 
Maravella tornarà a fer-nos gaudir de la Festa 
Major amb les cançons, melodies i professionalitat 
de sempre.
Col·laboradors: La Teva Barra.

TAST DE DIFERENTS ESTILS DE 
CERVESES ARTESANES 
A les 19.30 h, a l’avinguda de Puig i Cadafalch
A càrrec de Flybrew.
Inscripció: 3 tiquets / Inscripcions a l’estand de 
venda de tiquets / Aforament limitat.

ARGENTAST

GARRINADA

GARRINADA



Festa major argentona 19.qxp_Maquetación 1  2/7/19  14:18  Página 18



CRIDA cap als FOCS amb SOUND DE 
SECÀ
A les 22.40 h, des de la plaça Nova

Percussió, dansa i emoció per anar cap als focs. El 
grup de percussió Sound de Secà ens hi guiarà 
amb molta màgia i animació.

CASTELL de FOCS ARTIFICIALS
A les 23 h, al Sot d’en Calopa 
El cel es tornarà a omplir de llums i colors en una 
de les nits més especials de l’any.
Zona de públic: carretera comarcal C1415, des de 
la rotonda de les Palmeres fins a l’Aixernador.
A càrrec de la Pirotècnia Tomás.

CONCERT DE JORGE SARRAUTE 
I ESTEBAN VÉLEZ, RAÍCES 
ARGENTINAS 
A les 20.30 h, a Can Doro 

Esteban Vélez, guitarra i veu, i Jorge Sarraute, 
piano i veu, són dos artistes consagrats en les 
músiques més autèntiques de l'Argentina: tango, 
milonga i músiques d'arrel folklòrica.
Col·laboradors: DCM Argentona, Bar Crismi i La Teva 
Barra.

ELECCIÓ del PUBILLATGE 
ARGENTONÍ
A les 21.30 h, a la pista del Centre Parroquial

Elecció del Pubillatge argentoní. S’elegiran la 
Pubilla, Hereu, Pubilleta i Hereuet d’Argentona, 
per representar la Vila per tot Catalunya durant 
el 2019-20. Enguany, es commemoren els 49 anys 
de Pubillatge argentoní.  
Organitza: Amics del Pubillatge d’Argentona.



ARGENTAST
FIRA DE LA CERVESA ARTESANA I GASTRONOMIA LOCAL

CERVESERS ARTESANS
La Montnegre, cervesa artesana
de l’Alt Maresme
Ermitana American Pale Ale 2,5
Barretina, India Pale Ale 2,5
No Diguis Blat, American 2
English Barley Wine 20 cl 3

Quana Beer
Bar28 American Pale Ale 2
Tr25 Dubbel 2
Air26 IPA 2
Isr31 Stout 3
Fruita De La Passió Summer 2

Barret cervesers
Floppy (Pilsner - 5,2% vol alc) 2
Caubeen (IPA 6% vol alc) 2
Jaapi (Tropical Stout 7% vol alc) 2
Kabuto
(English Strong Ale - 11% vol Alc)

3

Kanzashi (Belgian Golden Storng  
Ale - 14% Vol Alc)

3

Flybrew
Rockes Science - Session IPA 2
NEIPA 3
Frambuá - Raspberry Sour 3

Synera cervesa artesana
Blonde Ale (Gluten free) 2
American Pale Ale 2,5
Wave of cherris
(Berliner weisse + cireres)

3

Wave of Strawberries
(Berliner weisse + maduixes)

3

Chaos (American Ipa) 3
Tròpic Suc (New England Ipa) 3

Molta Malta
Maresme Lager 2
Argintuneipa 2,5
Torrada 2

DEL 4 AL 6 D’AGOST, DE LES 19 A 01 H, AV. PUIG I CADAFALCH
Tast de cerveses artesanes de la zona i oferta gastronòmica local variada.

ZONA
RESTAURACIÓ

Atahualpa
Masia Can Raimí
Pizzeria Peperoni

Restaurant Sant Jaume
Josimar
Pastisseria Roser
Can Baladia

Lady Tortilla
El tastet del Casino
La torreta

* 1 tiquet = 1 euro

Tiquets
Tiquets

Tallers i tasts de cerveses a l’aula d’activitats del 4 al 6 d’agost a les 19.30 h
Inscripció a l’estand de venda de tiquets de fira. Aforament limitat
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DIJOUS, 1 D’AGOST
INAUGURACIÓ DE LA NOVA 
PL. DE MONTSERRAT
A les 19 h, a la Pl. de 
Montserrat

PREESTRENA DE TEIA, DE 
JÚLIA FARRERO PUIG
A les 21 h, a la Pl. de 
l’Església

DIVENDRES, 2 D’AGOST
BOOM BURRIAC 
A les 18.30 h, a l’escola 
Bernat de Riudemeia

EL POT PETIT EN CONCERT
A les 19 h, a l’escola Bernat 
de Riudemeia

AVEC LE TEMPS. CIA. CLAI-
RE DUCREUX I TONI MIRA
A les 21 h, a la terrassa de 
l’Església

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

ARGENTONA COR DE GOS-
PEL & THE BEATING SOULS
A les 22.30 h, a la Pl. Nova

DISSABTE, 3 D’AGOST
COMPETICIÓ DE PLAY FIFA
A les 10 h, al cinema del 
Centre Parroquial

TOBOGAN D’AIGUA
A les 11 h, al carrer Dr. 
Samsó

REPICADA DE CAMPANES I 
LLANÇAMENT DE COETS
A les 18.45 h, a la Pl. 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

CRIDA AL PREGÓ AMB 
NEXART PERCUSSIONS  
A les 22.15 h, des de la Pl. 
Nova fins a Pl. de Vendre

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
A les 22.45 h, des de la 
Casa Puig i Cadafalch

CORREFOC DELS DIABLES 

D’ARGENTONA
A les 23 h, des de davant 
de l’Ajuntament fins a la 
Pl. Nova

BALL AMB TROPIK-GRUP
A les 24 h, al pati de 
l’escola Bernat de 
Riudemeia

DI-VERSIONES 
A continuació del Correfoc, 
a les 24 h, a la Pl. Nova

ZEBRASS MARCHING BAND
Tot seguit, a la Pl. Nova

BOCAMOLLS 
Sense pausa, a la Pl. Nova

MATINADES
A les 6 de la matinada, 
des de la Pl. del Molí i per 
diferents carrers de la vila

DIUMENGE, 4 D’AGOST 
POSTA DELS CÀNTIRS DE 
L’ANY
A les 7 h, a la Font de Sant 
Domingo. 

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

CONCENTRACIÓ DELS DO-
MINGOS D’ARGENTONA 
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

LA XARBOTADA
En acabar l’Ofici de Festa 
Major, cap a les 11.30 h, 
des de la Pl. de l’Església 
fins a la Font de Sant 
Domingo

OBERTURA DEL MUSEU DEL 
CÀNTIR I LES EXPOSICIONS
A les 10 h, al Museu del 
Càntir

GRAN XARBOTADA
A les 10.30 h, a la Pl. de Vendre

AIXECADETA DE CÀNTIRS. 
CONCURS INFANTIL
Paral·lelament, a la Pl. de 
Vendre

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

BENEDICCIÓ DE LES AIGÜES 
I DELS CÀNTIRS DE L’ANY 
En acabar el Vot de Poble, a 
la font de Sant Domingo

CERCAVILA DE GEGANTS 
ACOMPANYATS PER LA 
BANDA MUSICARGENTONA
Després de la benedicció, 
des de la font de Sant 
Domingo

AIXECADA DE CÀNTIRS DES 
DE 10 A 200 KG
A les 12.30 h, a la Pl. de 
Vendre

TROBADA DE PUBILLES I 
HEREUS 
A les 18 h, al Saló de Pedra 

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

CHEF NATURE DE LA CIA. 
MARKELIÑE 
A les 19 h, al pati de 
l’escola Bernat de 
Riudemeia

TARDA UNDERGROUND 
De les 17 h a les 21.30 h, a 
l’Escola Argentona

3X3 BÀSQUET SOLIDARI
A partir de les 17 h, al 
pavelló municipal

GARRIDUB
A les 18 h, a l’escenari 
principal 

CONCERT DE FESTA MAJOR 
AMB L’ORQUESTRA INTER-
NACIONAL MARAVELLA
A 19.30 h, a la Pl. Nova 

TAST DE DIFERENTS ESTILS 
DE CERVESES ARTESANES 
A les 19.30 h, a l’Av. de 
Puig i Cadafalch

CONCERT DE JORGE SAR-
RAUTE I ESTEBAN VÉLEZ 
"RAÍCES ARGENTINAS"
A les 20.30 h, a Can Doro 

ELECCIÓ DEL PUBILLATGE 
ARGENTONÍ
A les 21.30 h, a la pista del 
Centre Parroquial

CRIDA CAP ALS FOCS AMB 
SOUND DE SECÀ
A les 22.40 h, des de la 
Pl. Nova

CASTELL DE FOCS ARTIFI-
CIALS
A les 23 h, al Sot d’en 
Calopa 

CERCAVILA CAP A LA FESTA 
AMB SOUND DE SECÀ
En acabar els focs artificials

BALL DE FESTA MAJOR AMB 
L’ORQUESTRA INTERNACIO-
NAL MARAVELLA
A les 23.30 h, a la Pl. Nova

CONCERT DE JOAN GARRIGA 
I EL MARIATXI GALÀCTIC 
A mitjanit, a Can Doro

CONCERTS AMB TRIBADE, 
TREMENDA JAURIA I BABY 
PEACH
A les 24 h, a l’Escola 
Argentona

DILLUNS, DIA 5 D’AGOST
40A CURSA POPULAR 
A les 9.30 h, des de la Pl. 
Nova

XERINGADA FAMILIAR I 
FESTA DE L’ESCUMA AMB 
EN JAUME BARRI 
A les 12 h, a la Pl. Nova

CERCAVILA DE GEGANTS 
I CAPGROSSOS FINS A 
GARRINADA  
A les 18 h, des de Pl. Nova 
fins a l’Escola Argentona

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

ESPECTACLE FAMILIAR 
ASTEROID DE LA CIA. CAMPI 
QUI PUGUI 
A l’arribada de la Cercavila 
(1r passi) i a les 20 h (2n 
passi), a l’Escola Argentona

CONCERT FAMILIAR PAÜRA 
DE LA BELLUGA 
A les 19 h, a l’Escola 
Argentona

CERVESA EN XARXA – 
TAST GUIAT DE CERVESES 
ARTESANES
A les 19.30 h, a l’Av. de 

PROGRAMA RESUM



Puig i Cadafalch

GESSAMÍ BOADA 
QUARTET 
A les 20 h, a Can Doro 

SOPAR POPULAR, CRUCI-
FIXIÓ DE GARRINS 
A les 21 h, a l’Escola 
Argentona

EL COMEDIANT DE MAR-
CEL TOMÀS 
A les 21.30 h, a la Pl. de 
l’Església 

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

HAVANERES AMB MAR 
ENDINS 
A les 23 h, a la pista del 
Centre Parroquial 

CONCERTS AMB LA OTRA 
& LAS LOCAS DEL CO, 
OQUES GRASSES I EL DJ 
HOCHI
A les 24 h, a l’Escola 
Argentona

CONCERT DE VERSIONS 
AMB LOS 80 PRINCI-
PALES  
A la 1 de la matinada, a 
la Pl. Nova

DIMARTS, 6 D’AGOST
21A PEDALADA POPULAR
A les 9.30 h, des de la Pl. 
del Molí 

20A REPICATRONADA 
A les 13 h, a la Pl. Nova

TARDA FAMILIAR: UN 
MÓN DE CARTRÓ I 
TALLER DE CIRC 
A les 18 h, a la font 
Picant

CAIPIRINYADA POPULAR
A les 18.30 h, a l’Escola 
Argentona

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

XINDRIADA I BALLADA 
DE SARDANES AMB 
LA COBLA CIUTAT DE 
BARCELONA
A les 19.30 h, a la font 
Picant

CONCERT AMB RAQUEL 
LUA 
A les 20 h, a Can Doro

TEATRE-CONCERT AMB 
TENORS DE LA CIA. 
ILLUMINATI 
A les 21.30 h, a la Pl. de 
l’Església

CONCERT GEOMETRIES 
D’EN MIQUEL GIL
A les 23.00 h, a la Pl. 
Nova

CONCERTS AMB L’OR-
QUESTRA  DE  LA GRAN 
PORCA, MAFALDA, EBRI 
KNIGHT I PD DOMINGO 
EL GRAN
A les 23 h, a l’Escola 
Argentona

CONCERT AMB SE ATOR-
MENTA UNA VECINA 
A mitjanit, a Can Doro

DJ SURDA 
A la 1.30h, a Can Doro

PL. NOVA PL. DEL MOLÍ

2

3

4 5

6

7 1

8

10

9

GARRINADA

SOT 
D’EN CALOPA

ESCOLA BERNAT
RIUDEMIA

CORREFOC DE BÈSTIES (05/08)

CO R R E F O C  ( 03 / 08 )

CO R R E F O C  I N FA N T I L  ( 0 2 / 08 )

CERCAVILA GEGANTS ( 03 / 08 )

C U RSA  ( 05 / 08 )

D E S P E RTA R  G E GA N T E R  ( 04 / 08 )

CERCAVILA GEGANTS I CAPGROSSOS (05/08)

M AT I N A D E S  ( 04 / 08 )

SORTIDA ARRIBADA

 CREU ROJA
 POLICIA LOCAL
 INFORMACIÓ
 PARADA BUS
 FONTS D'AIGUA

 WC
 PUNTS LILES

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) AV. PU
IG

 I C
A

D
A

FA
LC

H

PL. ESGLÉSIA
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CONCERTS amb TRIBADE, TREMENDA JAURIA i BABY PEACH
A les 24 h, a l’Escola Argentona

El rap de Tribade serà l’encarregat d’obrir la primera 
nit de Garrinada. Arribades de Barcelona, el trio fe-
mení format per les MCs Bittah, Masiva Lulla i Sombra 
Alor recupera la cultura i missió original del rap i 
l’utilitza com a eina per a empoderar-se i denunciar a 
través de ritmes i poesia.
Tremenda Jauría torna a La Garrinada a presen-
tar el seu últim treball, IV. La cúmbia i el reggaeton 
feminista trepitgen els escenaris de La Garrinada dos 
anys després, amb la seva estètica transgressora i els 
seus ritmes tropicals que ja han passat pels principals 
festivals de la Península i que ara tornaran a omplir 
Argentona d’energia i reivindicació.
Baby Peach tancarà la primera nit de Garrinada amb 
energia i ritmes tropicals i es convertirà en la prime-
ra dona DJ a punxar a la nostra festa!

CERCAVILA CAP A LA FESTA amb 
SOUND DE SECÀ
En acabar els focs, des del Sot d’en Calopa fins a la 
plaça Nova i seguidament cap a La Garrinada
Sound de Secà tornarà amb el seu espectacle i 
percussió per acompanyar-nos fins les zones de 
concerts.

BALL DE FESTA MAJOR amb 
l’ORQUESTRA INTERNACIONAL 
MARAVELLA
A les 23.30 h, a la Plaça Nova

L’obertura del ball anirà a càrrec dels Senyors del 
Burriac. Tot seguit, l’Orquestra Maravella toca-
rà una gran varietat de ritmes i balls, clàssics i 
actuals, perquè tothom pugui gaudir de la música 
i ballar-ho tot fins a la matinada.
Col·laboradors: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona 
i Amics del Ball

CONCERT de JOAN GARRIGA I EL 
MARIATXI GALÀCTIC 
A mitjanit, a Can Doro

El mític cantant de La Troba Kung-Fú presenta 
la seva nova banda, El Mariachi Galàctic, en un 
concert únic i inoblidable amb el seu darrer treball 
Nocturns de Vetlla i Revetlla.
La música continuarà fins a la matinada amb el 
DJ Surda.
Hi haurà servei de barra.

GARRINADA
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40a 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. 
Inscripcions anticipades: a partir del 23 de 
juliol, a l’Ajuntament, de 9 h a 14 h, de dilluns a 
divendres. Inscripcions el mateix dia: al punt 
de sortida de la plaça Nova , una hora abans de 
l’activitat. Més informació a www.argentona.cat.
Patrocinadors: La Teva Barra i Fleca Casas.
Col•laboradors: Fruites i Verdures Germans Barri SL.

XERINGADA FAMILIAR i FESTA de 
l’ESCUMA amb en JAUME BARRI 
A les 12 h, a la Plaça Nova

Enguany, l’esperada i refrescant xeringada torna-
rà a comptar amb l’animació, la música, l’humor i 
la diversió d’en Jaume Barri. 
Col·laboradors: Servei de Neteja Pere i Àngel SL. 
Agraïments: Comissió de Festes de Sant Miquel del Cros.

DILLUNS, 5 D’AGOST

TARDA FAMILIAR

CERCAVILA de GEGANTS i 
CAPGROSSOS fins a GARRINADA  
A les 18 h, des de plaça Nova fins a l’Escola Argentona
La cercavila dels Gegants d’Argentona ens acostarà 
als espectacles familiars i infantils que se celebren a 
l’espai de La Garrinada a l’Escola Argentona. Aquest 
any, la cercavila sortirà de la plaça Nova en comptes 
del Bernat de Riudemeia.
Col·laboradors: Bar Avenida.

ESPECTACLE FAMILIAR ASTEROID 
de la Cia. CAMPI QUI PUGUI 
A l’arribada de la Cercavila (1r passi) i a les 20 h (2n 
passi), a l’Escola Argentona
Un meteorit ha impactat a la via pública i comen-
cen a succeir coses inesperades. Un espectacle 
que, mitjançant l’humor absurd, afronta la forma de 
relacionar-nos amb allò que desconeixem. La pro-
ducció combina teatre gestual i titelles amb l’objectiu 
d’aconseguir un impacte sorprenent i transformador 
a l’espai públic.

TALLERS I ACTIVITATS
Durant tota la tarda, a l’Escola Argentona
Col·laboradors: AE Calabrot d’Argent d’Argentona, 
Colla de Geganters i Grallers i Garrinada.

CONCERT FAMILIAR PAÜRA de LA 
BELLUGA 
A les 19 h, a l’Escola Argentona
La Belluga és un grup musical d’animació infantil 
amb un espectacle complet, dinàmic, enèrgic i àgil 
que aconsegueix que la canalla -i els més grans 
també! s’ho passin d’allò més bé.
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CERVESA EN XARXA – TAST GUIAT 
DE CERVESES ARTESANES
A les 19.30 h, a l’avinguda de Puig i Cadafalch

Aprendrem a conèixer paràmetres bàsics per 
valorar les cerveses que tastem, les diverses 
aplicacions i a publicar les nostres valoracions a 
UNTAPPD.
A càrrec de Barret Cervesers
Preu: 3 tiquets / Inscripcions a l’estand de ven-
da de tiquets / Aforament limitat

GESSAMÍ BOADA QUARTET 
A les 20 h, a Can Doro 

Diuen que és la Norah Jones catalana. La Ges-
samí Boada brilla per una veu única que acaricia 
l’ànima i per una sensibilitat especial a l’hora de 
compondre cançons. Ens presenta el seu disc de 
debut: ‘White Flowers’ (Segell Microscopi, 2018), 
composicions pròpies en anglès i català que destil-
len pop i jazz amb tocs mediterranis. Acompanya-
da de músics d’alt nivell, Gessamí Boada aconse-
gueix un directe elegant i de gran qualitat vocal 
i musical. Lletres poètiques, llenguatge jazzístic i 
emotivitat a flor de pell.
Col·laboradors: 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 de La Garrinada és tot un espec-
tacle, a més d’un plat excepcional que només 
es pot tastar una vegada l’any. No hi ha servei 
de lloguer de plats i coberts, es recomana que 
cadascú se’ls porti de casa.
El preu dels tiquets és de 12 € i es poden adqui-
rir a la barra i a Llibreria Arenas. Atenció, els 
tiquets s’acaben de seguida!

EL COMEDIANT de MARCEL TOMÀS 
Teatre. Tots els públics.
A les 21.30 h, a la plaça de l’Església 

Amb El Comediant, Marcel Tomàs, clown, mim, 
cantant i actor polifacètic, ens ofereix un espec-
tacle en el qual el riure, la sorpresa i la diversió 
estan assegurades.

GARRINADAARGENTAST



Festa major argentona 19.qxp_Maquetación 1  2/7/19  14:20  Página 30



CORREFOC DE BÈSTIES 
A les 22.30 h, des de la plaça de Vendre
La Polseguera i la seva convidada, la Momerota, 
cremaran pels carrers de la Vila en aquest corre-
foc de bèsties. Per veure el recorregut, consulteu 
el mapa.
Tingueu en compte les mesures de seguretat 
recomanades.
A càrrec de Diables d’Argentona.
Col·laboradors: La Teca – Canelons i Croquetes i Taller del 
Dimoni Pelut.

HAVANERES amb MAR ENDINS 
A les 23 h, a la pista del Centre Parroquial 
A la mitja part, hi haurà rom cremat. 
Arriba la indispensable nit d’havaneres i, en 
aquesta ocasió, rebrem el grup Mar Endins. Amb 
una llarga i consolidada trajectòria, és la primera 
formació que ha cantat havaneres al Palau de la 
Música.
Col·laboradors: Centre Parroquial.

CONCERTS amb LA OTRA & LAS LOCAS 
DEL CO, OQUES GRASSES i el DJ HOCHI
A les 24 h, a l’Escola Argentona 

La Otra & Las Locas del Co és un projecte de música 
reivindicativa i feminista encapçalat per la cantant i 
compositora Isa i la seva banda femenina Las Locas del 
Co. Creciendo és l’últim disc de l’autora, que connecta 
lletres polítiques i ganes de ballar. 

El plat fort d’aquesta edició és Oques Grasses, un dels 
referents de l’actual panorama musical català. Amb el 
seu últim disc, Fans del Sol, ompliran l’escenari de La 
Garrinada de diversió i bon humor. 

La nit acabarà amb DJ Hochi, el punxadiscos resident 
a la Sala Clap de Mataró. Un bon coneixedor de la festa 
maresmenca i argentonina.

CONCERT de VERSIONS amb LOS 80 
PRINCIPALES  
A la 1 de la matinada, a la plaça Nova
Sonarà Queen, Pink Floyd, AC / DC, Dire Straits, 
El Último de la Fila, Tequila, Alaska... i molts grans 
noms més, de la mà d’un dels millors grups de 
versions del moment. Molt de remember, diversió, 
ritme i ball tot en un per a una nit especial.
Col·laboradors: La Nova Fonda i Bar Crismi.

GARRINADA
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21a PEDALADA POPULAR
A les 9.30 h, des de la plaça del Molí 

Distància: 11 km.  Beguda, síndria i obsequis per a 
tots els participants.  És obligatori l’ús del casc i re-
comanable portar complements com ara colzeres 
i genolleres. 
Inscripcions anticipades: a partir del 23 de 
juliol, a l’Ajuntament, de 9 h a 14 h, de dilluns a 
divendres. Inscripcions el mateix dia: al punt de 
sortida de la plaça del Molí, una hora abans de 
l´activitat. Més informació a www.argentona.cat.
Patrocinen: La Teva Barra i Fleca Casas.
Col•laboradors: Fruites i Verdures Germans Barri SL.

20a REPICATRONADA 
A les 13 h, a la plaça Nova
Com cada any, els Diables d’Argentona acomi-
adaran la Festa Major amb un homenatge ben 
sonor. Enguany, la Repicatronada celebra la seva 
vintena edició, i és per això que es vol homenatjar 
el seu principal ideòleg, en Jaume Bachs, que serà 
l'encarregat d'encendre-la en aquesta ocasió.
Col·laboradors: Llibreria Arenas i La Granja.com.

TARDA FAMILIAR A LA FONT PICANT

UN MÓN DE CARTRÓ de la Cia. 
CREAMOVIMENT i un TALLER DE 
CIRC a càrrec de l’Associació de Circ 
Cronopis 
A les 18 h, a la font Picant
La font Picant és l’espai idoni per passar-hi una 
tarda familiar de tallers i espectacles. En aquesta 

ocasió, podrem comptar, per una banda, amb la 
Cia. CreaMoviment que ens convidarà a partici-
par en un conte obert per a menuts i grans on 
podrem construir diferents mons amb caixes de 
cartró. Per l’altra, no hi faltarà l’esperat taller de 
circ familiar amb l’Associació Cronopis. També 
hi haurà una xindriada popular per refrescar la 
tarda! 

DIMARTS, 6 D’AGOST

mailto:Granj@.com


Festa major argentona 19.qxp_Maquetación 1  2/7/19  14:22  Página 34



CAIPIRINYADA POPULAR
A les 18.30 h, a l’Escola Argentona
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 i enllaçant una cançó amb 
l’altra amb la seva inseparable guitarra. Es podrà 
adquirir la samarreta de l’any. Es recomana 
arribar abans perquè les samarretes s’acaben 
de seguida.

TAST DE CERVESES IPA 
A les 19.30 h, a l’avinguda de Puig i Cadafalch

Aprendrem els matisos i les diferències que hi ha 
entre les cerveses d’un mateix estil, l’Indian Pale 
Ale. 
A càrrec de Synera Cervesa Artesana.
Preu: 3 tiquets / Inscripcions a l’estand de venda 
de tiquets / Aforament limitat.

XINDRIADA i BALLADA de 
SARDANES amb la COBLA CIUTAT 
DE BARCELONA
A les 19.30 h, a la font Picant

Una de les millors cobles de sardanes del país 
tocarà en l’entorn de la font Picant. Música, natura 
i ball fan una combinació ben màgica i especial.
Col·laboradors: Fruites i Verdures Germans Barri, SL.

CONCERT amb RAQUEL LUA 
A les 20 h, a Can Doro

La veu melismàtica i les composicions de la 
Raquel estan carregades amb molta poesia i su-
mades als arranjaments de la guitarra fan viatjar 
pel mar, pel bosc i per la llum que s’escola entre 
les fulles dels arbres. Raquel Lua no és una jove 
promesa, sinó que ja és una realitat plena d’art i 
que podrem sentir en directe.
Col·laboradors: DCM Argentona, Bar Crismi i La 
Teva Barra.

TEATRE-CONCERT amb TENORS de 
la Cia. ILLUMINATI 
A les 21.30 h, a la plaça de l’Església

Tenors  és una paròdia dels molt recordats i cele-
brats concerts que durant la dècada dels 90 els 
Tres Tenors van fer arreu del món. És, però, una 
paròdia feta des del respecte i l’admiració. Gau-
direm d’un excel·lent nivell musical sense deixar 
passar l’oportunitat de riure’s del món de l’òpera, 
de la solemnitat del protocol en els concerts de 

GARRINADA
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Festa major argentona 19.qxp_Maquetación 1  2/7/19  14:22  Página 36



música clàssica o del divisme, rivalitat i excentricitat
d’alguns cantants lírics.
Col·laboradors: La Nova Fonda i Bar Crismi.

CONCERT GEOMETRIES d’en MIQUEL GIL
A les 23.00 h, a la plaça Nova

Tindrem en directe a l’incombustible Miquel Gil en 
un nou concert que repassa Geometries, el seu disc 
més recent i que recull molts estils musicals i molta 
poesia -no en va és el resultat de 5 anys d’intensa 
feina.

CONCERT amb SE ATORMENTA UNA 
VECINA 
A mitjanit, a Can Doro
Se Atormenta Una Vecina és una de les formaci-
ons estables amb més recorregut en el gènere del 
disco-funk. Els seus 9 components configuren una 
banda de gran format amb un directe imparable i 
contundent que no deixa de captivar públics ben 
diversos.
Hi haurà servei de barra.

DJ SURDA 
A la 1.30h, a Can Doro

La música i la festa continuaran fins a la matinada 
amb un dels DJ més rítmics i que millor domina la 
tècnica del mashup.

CONCERTS amb l’ORQUESTRA  de  LA GRAN PORCA, MAFALDA, EBRI KNIGHT 
i PD DOMINGO EL GRAN
A les 23 h, a l’Escola Argentona

 
L’Orquestra de La Gran Porca torna a trepitjar els 
escenaris de La Garrinada amb les seves versions de la 
mà dels músics argentonins més il·lustres.
Mafalda és un grup valencià de música combativa que 
arriba per primera vegada a Argentona. El seu particu-
lar estil és una mescla fusió d’ska, reggae, funk i hard-
core.  
Ebri Knight presenta La Voz Dormida a casa, un disc que 
reivindica el passat posant els ulls al futur. La formació 
argentonina arriba per omplir l’escenari de folk, energia 
i molta lluita.
Els últims sospirs de la festa sonaran a ritme del PD  
Domingo el Gran, el punxadiscos més nostrat de La 
Garrinada. 
 

GARRINADA
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…AMB CAP!

CAP A
LA FESTA

1  No es ven alcohol a menors d’edat

2  Podem informar-te sobre els trans-
ports 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

5  Si veus o pateixes una agressió mas-
clista, al Punts Liles et poden informar 
i oferir suport i atenció.

6  Aquest és un espai lliure d’agres-
sions sexistes i no tolerarem cap ti-
pus de comportament masclista!

7  Tampoc acceptarem conductes ra-
cistes, xenòfobes, homòfobes, LGT-
BIfòbiques o discriminatòries de cap 
mena.

FES
TES
RESPON
SABLES

SI BEUS FES-HO AMB MODERACIÓ

- ALCOHOL
+ FESTA - RISCOS

+ DIVERSIÓ-
-
+ 
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ACTIVITATS 
PERMANENTS

XXII TROFEU DE TENNIS VILA 
D’ARGENTONA
Del 29 de juliol al 4 d’agost, al Casino d’Argen-
tona
El Casino d’Argentona organitza aquest trofeu de 
tennis. Obert a socis i no socis de l’entitat.
Inscripcions al 93 797 12 06 o a info@casinoargento-
na.com (últim dia: 24 de juliol).
Organitza: Casino d’Argentona.
 

LA BATALLA MAJOR
A partir del 2 d’agost a les 10 h, a tot el terme 
municipal
Joc que dura 4 dies seguits (del 2 al 6 d'agost) sense 
parar i que té per terreny de joc tota la Vila d'Argen-
tona. Els jugadors s'han d'eliminar amb xeringues 
d'aigua fins que només en quedi un. Tothom qui hi 
vulgui participar s'hi ha d'inscriure abans del dijous, 
dia 1 d'agost a argentona.cat/batalla major.
Obert a tothom d’entre 13 i 99 anys. Inscripció gratuï-
ta. Premi per al o la guanyador/a.

FIRA DE PRODUCTE ARTESÀ
Del 4 al 6 d’agost, a l’avinguda de Puig i Cada-
falch
Horari: De 18 h a 24 h
Fira de productes artesanals alimentaris i no alimen-
taris.

FIRA D’ATRACCIONS
Del 2 al 6 d’agost
Situada a la zona esportiva municipal Raül Paloma. 
El divendres 2 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.

EXPOSICIONS AL MUSEU DEL CÀNTIR
Del 3 al 6 d’agost de 10 h a 14 h i 17 a 21 h
(Horari especial de visita durant la Festa Major)

JORDI MARCET I ROSA VILA-
ABADAL. CAL·LIGRAFIA PUNTUAL
Entrada lliure (sala d’exposicions del Museu).

EXPOSICIÓ PERMANENT: 5 àmbits 
temàtics sobre el món dels càntirs i 
espai Picasso
Visita guiada a l’exposició permanent i l’expo-
sició temàtica Transversalitats en ceràmica 
contemporània el dia 3 d’agost a les 12 h.
Visita inclosa amb el preu d’entrada del Museu.

PARADA DE VENDA DE CÀNTIRS DE 
L’ANY 
Del 3 al 6 d’agost, al carrer Gran (davant la 
Biblioteca)
Horari: tardes de 18 h a 21h
Els matins el càntir es vendrà al Museu, excepte el 
dia 4 al matí que es vendrà a la parada del costat de 
la font de Sant Domingo.
 



Durant els dies de la Festa Major, les escombraries es 
recolliran segons el calendari previst.
No obstant això a l’avinguda de 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 toqui a la porta de casa un cop finalit-
zat 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 al-
guns 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’estacionament 
vigilat, a la carretera comarcal C1415, 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 de Puig i Cadafalch es traslladarà 
al Pi Gros, i el tram de la carretera C1415 direcció Gra-
nollers 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.

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, informeu-vos 
sobre les vies d’evacuació i els punts d’assistència sani-
tària.

CONSELLS DE SEGURETAT 
PER ALS ACTES DE FOC

VEÏNS I PÚBLIC
- A la coetada, procureu no mirar enlaire, per evitar pos-

sibles 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, plegueu tendals, carpes 
o piscines inflables pel mateix motiu.

- Enretireu els vehicles i els obstacles (testos, bosses, tau-
les 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 participants, 
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.

L’autobús de la campanya de donació de sang s’instal-
larà a la cantonada entre l’avinguda de Puig i Cadafalch 
i el carrer de Jacint Verdaguer el dissabte 3 d’agost, de 
10 h a 14 h i de 17 h a 21 h. 

CAMPANYA 
DONACIÓ DE SANG
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69a FESTA DEL CÀNTIR
ARGENTONA | 4 D’AGOST 2019

AMB EL SUPORT DE:ORGANITZA: COL·LABORA:
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