
LA GARRINADA 2015 
 
Dies: 4, 5 i 6 d’agost 
Lloc: Escola d’Argentona (Francesc Burniol). Av. Països Catalans, s/n, 08310 
 
La Garrinada és fruit de l'esforç i l'empenta altruista del jovent d'Argentona. 
S'organitza a través d'una assemblea oberta i participativa que treballa 
activament durant tot l'any per poder oferir a la gent d'Argentona, del Maresme i 
de més enllà tres dies i nits de teatre, música, gresca i xerinola. 
 
L'organització de la Garrinada és possible gràcies a la participació i el 
compromís desinteressat de moltes persones a títol individual. Són moltes les 
persones, col·lectius i entitats que fan que la Garrinada esdevingui any rere any 
una realitat. Hem de constatar el suport del poble d'Argentona, representat per 
l'Ajuntament. 
 
Des del novembre, una assemblea formada per gent del poble i rodalies hem 
treballat intensament per tancar una programació d’èxit i heterogènia.  
 
Troba’ns a: 

• www.garrinada.cat 
• https://www.facebook.com/garrinada 
• https://twitter.com/garrinada 
 

 
PROGRAMACIÓ 

 
Dimarts 4 d’agost 

 
17:30h a 20:00h – Tarda Underground 
 Bàsquet 3x3 al pavelló   

Inscripcions gratuïtes i limitades a 3x3garrinada@gmail.com. 
Equips de 3 o 4 jugadors. Dues categories: menors (-18) i majors 
(+18). 

 Exhibició d’skate a la pista de l’Escola 
  A càrrec d’Engorile. 
 Hip-hop a l’escenari principal 
  Amb grups del Maresme com Senyor Oca i més. 
 
23:30h – Carcavila a càrrec de Brincadeira 

Del Sot d’en Calopa passant per la Plaça Nova i fins l’escola 
Argentona. 
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00:00h – 05:00h – Concerts de La Garrinada 
  

ITACA BAND 
Reggae/Ska/Latin, Catalunya  www.itacaband.com 

 
Des de Montcada i Reixac i amb més de 10 anys sobre els escenaris, vénen a 
Argentona a presentar el seu quart disc, Temerario, després de l’èxit que ja van 
tenir amb Rema. Arribaran a La Garrinada després d’una intensa gira que els 
haurà portat per tota Europa i amb la que han fet sold out a sales de tot l’Estat.  

 
LA SENYORA TOMASSA 

Latin/Drum’n’bass/Dubstep, Catalunya  www.lasratomasa.com 
 

 
Amb Corazón, bombo y son trenquen tots els esquemes de la música llatina i la 
electrònica, doncs aquest grup porta la fusió fins als extrems més insospitats. 
Són una de les bandes revelació de l’any, però ja en fa molts que giren per tot 
el continent.  
 

DJ SEND0 
 
És un dels DJ’s de moda entre les festes majors i les 
sales més alternatives de Catalunya. Sota la 
premissa del mestissatge, va de la rumba a la música 
balcànica passant pel reggae 
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Dimecres 5 d’agost 
 
19:00h a 20:30h – Concert familiar amb The Penguins 

Reggae per Xics: Es tracta d’un concert on es presenta un 
repertori de cançons populars i d'autor d'arreu de Catalunya 
passades pel sedàs dels ritmes i les músiques jamaicanes. Es 
tracta d'una proposta apta per a totes les edats, on a part de 
l'assistència al concert i l'audició, es podran descobrir els diferents 
instruments que componen el conjunt (famílies de corda, vent i 
percussió), cantar, descobrir alguns dels secrets dels ritmes 
caribenys i fins i tot ballar.   www.reggaeperxics.com 

 
21:00h a 23:15 – Sopar Popular. “Crucifixió de garrins” 

El porc a l’ast més estiuenc del Maresme és ja una tradició i un 
plat d’excepció que xmés 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 (hi ha un servei de lloguer). 

 
Concert de Marc Ràmia 

Durant el sopar i després podeu gaudir d’un concert íntim del 
cantautor mataroní.   marcramia.wordpress.com 

 
00:00h – 05:00h – Concerts de La Garrinada 
  

AUXILI 
Reggae, País Valencià  www.auxili.net  

 
Reggae jove i combatiu des d’Ontinyent. Després de l’èxit de Dolç atac aquest 
any han presentat el single Detonem l’estona, que dona nom també a la gira 
que els està portant per tots els països catalans i que passarà per Argentona. 
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BOIKOT 
Rock/Punk, Madrid www.boikot.com.es  

 
Són, sens dubte, un dels grups essencials del Punk espanyol. Les seves 
cançons són himnes i molts dels grups que passen i passaran per La Garrinada 
han begut directament d’ells per fer la seva música. Per tant, és una qüestió de 
justícia que aquest any vinguin a Argentona després de 25 anys sobre els 
escenaris i més d’una desena de discos a l’esquena.  
 
Aquest any estan girant per tot l’Estat després d’haver tret el 2014 un disc en 
directe i han passat o passaran per festivals de referència com el Viñarock, 
Rivas Rock o l’Acampada Jove, per tant es tracta d’una aposta d’alt nivell per 
part de la organització.  
 

PD’s RADIO REBELDE 
 
Una nit on toquen Auxili i Boikot només podia 
acabar amb una sessió dels punxadiscs de Santa 
Coloma. Passaran del Punk al Reggaeton per 
contentar a tothom i, sobretot, perquè balli tothom  
 
 
 
 

Dijous 6 d’agost 
 
18:00h a 20:00h – Caipirinyada Poopular 

El druida Domingo el Gran prepara des de temps immemorials la 
recepta de la Caipirinya argentonina, la beguda amb la que es 
comença a dir adéu a La Garrinada. Per només 10€, tothom que 
ho vulgui podrà tenir 7 gots d’aquesta beguda espiritual i una 
samarreta d ela festa d’enguany.  
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Concert de Miquel del Roig 
I una Caipirinyada no és res sense una bona banda sonora que la 
acompanyi. Per segon any consecutiu, el cantauTOT de l’Ametlla 
de Mar, sol damunt de l’escenari demostrarà que no li cal gaire 
per fer que centenars de persones ballin com bojos sota el sol. 
     www.miqueldelroig.cat  

 
00:00h – 05:00h – Concerts de La Garrinada 
  

LA BANDA BIRUJI 
Tot tipus de versions, Catalunya  www.facebook.com/BandaBiruji  

 
Són ja la banda de versions de referència del Maresme, però van més enllà. Un 
nou concepte d’orquestra de festa major que substitueix el pasodoble pel punk i 
l’ska vingut des d’Arenys de Munt. 
 

GREEN VALLEY 
Reggae/Dancehall, Catalunya  www.greenvalleyband.com  

 
Fan reggae i són un autèntic fenomen entre els i les joves de tot l’estat i més 
enllà. Acumulen milions de visites als seus vídeos de Youtube i viatgen per tot 
el món amb la seva música. Ara, quan ja porten 10 anys fent música, presenten 
el seu quart treball, Hijos de la tierra.  
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EBRI KNIGHT 
Folk-rock hooligan, Catalunya  www.ebris.cat  

 
El grup més famós d’Argentona i del Maresme no podia faltar aquest any a la 
nostra festa major. Presenten Foc!, el seu tercer disc amb què s’han consolidat 
com una de les bandes imprescindibles per entendre la música del nostre país. 
Tancaran la programació musical d’aquesta edició de La Garrinada per la porta 
gran, aconseguint que tothom doni les poques forces que quedin. 
 

DJ DOMINGO EL GRAN 
 
Representa l’esperit de la Garrinada, el 
profeta, el druida. L’últim sospir de la festa serà 
una sessió de la qual en sabem poca cosa. El 
que és segur és que serà històrica! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTE 

lagarrinada@gmail.com 
 

Organització: Arnau Saleta – 630 787 084 
Disseny, Màrqueting i Premsa: Adrià Calvo – 628 219 228 
Producció artística: Marc F. Claret – 647 085 605 


