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Argentonins i argentonines;

Enguany és any de canvis a Argentona. Canvis a l’Ajuntament i canvis 
també a la Festa Major. El principal canvi és la separació de les dates de 
la Fira Internacional de Ceràmica, l’Argillà, que s’ha celebrat amb èxit 
aquest mes de juliol. El motiu del canvi era una aposta per donar un nou 
impuls a la Fira, però a la vegada dóna la oportunitat a la Festa Major per 
reinventar-se.

Aquest primer any potser se’ns farà estrany passejar pels carrers sense la 
fira de ceràmica, però estem convençuts que és una oportunitat perquè 
la Festa Major es reinventi, perquè amb imaginació generem noves 
propostes creatives per millorar la nostra festa.

Aprofito per dir-vos que la festa no seria possible sense la feinada 
que es fa des de la Comissió de Festes, les entitats, les associacions i 
els voluntaris i voluntàries que tots aquests dies faran que tinguem la 
millor festa possible. Així mateix, agrair la dedicació dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament, que s’hi deixen la pell perquè tot surti bé.

Visca la Festa Major! 

Eudald Calvo i Català
Alcalde d’Argentona
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3, 4, 5 i 6 D ' A G O S T 65 FESTA DEL CÀNTIRA R G E N T O N A “ Un espiral d’actes, uns rere els altres, fluiran en tots 
els dies de la Festa Major. Amb l’aigua com a element 
conductor d’aquesta mànega en veurem sortir un 
reguitzell d’esdeveniments: xeringada, correfocs, 
aixecada de càntirs, benedicció de les aigües, 
cercaviles, bicicletada, castell de focs…

 Gota o flama? La gota que ens apaga el foc o bé la 
flama que ens asseca l’aigua.

 Aigua pel broc gros o bé pel rajolí petit, apaguem les 
penes i encenem la festa!”





CASTELLS INFLABLES al Centre 
Parroquial
De l’1 al 6 d’agost

A la pista del Centre Parroquial els 
més menuts podran gaudir i saltar 
amb els inflables que hi trobareu.
Horari: D’11 a 14 h i de 18 a 23h
Preu: 2€ 

FIRA D’ARTESANIA DE LA FESTA MAJOR
De l’1 al 6 d’agost
Des de la rotonda del Sant Crist, avinguda Puig i Cadafalch fins a la cantonada del carrers Jacint Verdaguer i Mestre Falla. 
Horari: De 17.30 a 01 h.

EXPOSICIÓ AL CASAL D’AVIS 
de treballs CERÀMICA I 
ESCULTURA de Joan Teixidó i 
Teixidó.
Del 31 de juliol al 9 d’agost

La inauguració serà el dimecres 31 
de juliol a les 20 h.
Casal d’Avis (Av. Puig i Cadafalch, 2-4)
Horari: De 10 a 13 h i de 17 a 20 h

EXPOSICIÓ al Saló de Pedra 
dels GEGANTS d’Argentona
Del 4 al 5 d’agost

Després de l’acte del “Fins l’any que 
ve!” podreu visitar els gegants de la 
vila que quedaran exposats al Saló de 
Pedra. 
Horari: el dia 4 d’agost de 18 a 21h i el 
dia 5 d’agost d’11 a 14h i de 18 a 21h

EXPOSICIÓ AL MUSEU DEL 
CÀNTIR: “Antoni Cumella, 
1913-1985”
Horari especial Festa Major: De 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h.
Entrada Lliure

EXPOSICIÓ A LA CASA 
GÒTICA: “Antoni Cumella 
Serret, 1913-1985. Fotografies 
de Toni Cumella”
Horari especial Festa Major: De 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h.
Entrada Lliure

PARADA DE VENDA DE 
CÀNTIRS DE L’ANY a la Plaça 
de l’Església
Del 4 al 6 d’agost
Horari: el dia 4 d’agost de 17 a 20h, i els 
dies 5 i 6 d’agost d’10 a 14h i de 17 a 20h.

FIRA D’ATRACCIONS
Del 31 al 6 d’agost

Situada entre l’avinguda 
dels Països Catalans i l’àrea 
d’aparcament de la zona esportiva 
municipal Raül Paloma.
El divendres 31 de juliol, el 
tiquet de totes les atraccions 
tindrà un preu de 1,5€.
Horari: De 17.30 a 02 h.XIX TROFEU DE TENNIS VILA 

D’ARGENTONA
Individual Open Masculí (obert a 
socis i no socis de l’entitat)
Del 27 de juliol al 2 d’agost
Tancament d’inscripcions:
26 de juliol. Tel: 937971206
Organitza: Casino d’Argentona
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Condis us desitja Bona Festa Major

C/ Dr. Samsó, 1 · 08310 Argentona
Tel. 93 7970891
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A les 19.30 h, a La Sala

CONFERÈNCIA Un país nou, millor per a tothom, 
amb Miquel Calçada.
Som a les portes de l’11S, una Diada que enguany serà 
més significativa que mai, ja que també marcarà el tret 
de sortida a les eleccions al Parlament de Catalunya del 
27S. Argentona per la Independència - ANC us convidem 
a parlar-ne amb el periodista Miquel Calçada, comissari 
del Tricentenari. El moment és ara! Ara és l’hora!
Accés lliure condicionat a l’aforament, es poden anar a buscar els tiquets 
d’accés a partir del 27 de juliol a La Teca i el Tramvia
Organitza: Argentona per la Independència – ANC

A les 21 h, a la Terrassa de l’Església

CONCERT Melting Canciones 
a càrrec d’Àngela Suárez & David Txes. 

La cantant Ángela Suárez ha passat els darrers anys a 
Belize, bressol d’una cultura de mestissatge que arriben 
de tota Amèrica llatina i el Carib. David Txes amb una 
trajectòria musical molt intensa ha integrat com a seu 
aquest projecte i ofereix un so genuí, cru, orgànic i dolç 
com les fruites d´aquelles terres. El repertori és divers de 
cançons amb el significat d´un temps de llibertat, creació 
i felicitat. 
Preu: 5 € (donatiu per la rehabilitació de la torre del Comunidor)
Organitza: Parròquia Sant Julià

A les 22.30 h, a la pista del Centre Parroquial

CINEMA A LA FRESCA, 
amb la pel·lícula Los Vengadores: 
La Era de Ultrón. 
Preu: 3 € / Aforament limitat
Organitza: Centre Parroquial i Ajuntament 
d’Argentona

D I S S A B T E 
1  D ’ A G O S T

A les 18 h, des de la Plaça de l’Església
fins la Plaça Nova

Cercavila COMENCEM LA FESTA 
amb Ossos del Pirineu.
Inspirada en les festes de l’ós que es celebren al pirineu, 
com sempre la productora teatral Tutatis en presenta una 
visió estilitzada, personal i contemporània de la celebra-
ció tradicional. L’espectacle combina actors manipula-
dors de titelles gegants amb un carro i un percussionista 
(amb sonoritats de xalapartes, gralles, timbals..). 

A les 19 h, a la Plaça Nova

ANIMACIÓ FAMILIAR amb Jaume Barri i l’espectacle 
Animació per la Mainada... i els més Grandets.
Es tracta d’un espectacle d’animació participatiu en el 
qual, mitjançant tot tipus d’estils musicals, es convida 
al públic a ballar en diferents formats tot potenciant les 
relacions entre les persones.
Col·labora: Encajes Laquidain SAU



Rua 14Bis, n. 192, Jardim · Chapadao cj. 57 · Campinas-SP

“EXPERTS EN
LA COMPLEXITAT”



A les 19 h, a Saló de Pedra

Lliurament dels premis del SEGON CERTÀMEN 
LITERARI VILA D’ARGENTONA (segona època).
Organitza: Amics de la Poesia d’Argentona
Col·labora: Associació de Veïns d’Argentona, Casabella, Centre d’Estudis 
Argentonins – Jaume Clavell i Ajuntament d’Argentona

A les 20 h, davant del bar Can Tomàs (C/ Gran, 24)

Tradicional torneig TROFEU DE FESTA MAJOR 
DE DOMINO “OPEN 2015”.
Inscripcions fins a una hora abans del començament del 
torneig, al mateix bar Can Tomàs (telèfon de contacte: 93 
797 29 56).
Organitza: Club de Dòmino d’Argentona

A les 21 h, a La Sala

TEATRE amb l’obra La Butaca de T-Atraco Teatre.

Explica la història d’un mosso d’esquadra d’origen gallec 
que -el dia que el President de Catalunya es disposa a 
signar la declaració unilateral d’independència- viatja en 
el temps fins al 1714 i posa els seus coneixements i la 
seva Walther 9mm al servei de Rafael Casanova… Ara 
bé, quan torni, tot serà igual?. 
Preu: 4 € 
Venda d’entrades a partir del 27 de juliol a www.argentona.cat, a l’Ajunta-
ment d’Argentona (horari d’atenció públic) i a taquilla (una hora abans) 

D I U M E N G E 
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A les 09 h, des de la Plaça de l’Església

SORTIDA GUIADA pels carrers de la vila, 
Viatjant per tot el món sense moure’s d’Argentona, 
a càrrec de Natura, entitat de medi ambient.
Caminada guiada per la vila per descobrir els arbres dels 
quatre continents que estan plantats als espais públics 

i privats d’Argentona,amb Oriol Bassa i Vila, naturalista, 
enginyer i guía de viatges.
Organitza: Natura, entitat de medi ambient

A les 11 h, al Saló de Pedra

CONFERÈNCIA Visió Biocèntrica de la Història a 
càrrec d’Helena Escoda Casas, Historiadora i Màster en 
Dret Animal per la UAB.
Una aproximació sobre història, antropologia, animals i 
medi ambient on es desmitificarà el racisme, el sexisme, 
i l’especisme, tot aportant una visió biocentrista, és a dir 
un punt de vista en el qual totes les formes de vida del 
planeta compten, ja que totes som partícips de la rica 
biodiversitat i de la història de la Terra.
Organitza: El Somni dels Gats

De les 11 h a les 19 h, a la sala d’actes
del Centre Parroquial

CAMPIONAT de Playstation.
Les inscripcions al mateix campionat s’obriran a 
partir de les 11 h del mateix dia. Es podran consultar 
les bases del campionat a partir del 27 de juliol a la 
cartellera del Centre Parroquial.
Organitza: Centre Parroquial d’Argentona

A les 18.30 h, a la Plaça de l’Església

ESPECTACLE FAMILIAR amb Iter de Serena Vione.
A l’escena hi ha una dona i moltes peces de ferro que 
va manipulant, creant formes i espais diferents amb la 
intenció de construir un camí que la portarà cada cop 
més amunt.La història és senzillament el muntatge 
d’una estructura que el personatge transforma en una 
gran aventura i en un viatge a través de la fantasia, les 
emocions i les sensacions.



latevabarra@gmail.com



A les 19.30 h, des de la Plaça de l’Església
fins la Plaça Nova

CERCAVILA amb La Tartana de la Companyia Cíclicus. 
Cabaret, circ i música en directe a càrrec d’uns perso-
natges utòpics i mal entretinguts, que s’han divorciat 
del món i els seus hàbits per crear-se una vida paral·lela 
amb altres necessitats i valors, explorant un nou món, 
dur i sensible, immadur.

A les 21.30 h, davant de l’Ajuntament

CORREFOC INFANTIL amb els Banyetes dels Diables 
d’Argentona, i inauguració de la NOVA BÈSTIA DE FOC 
de la Colla. 
Enguany els Banyetes celebren el seu 5è Aniversari i apro-
fiten la data per emancipar-se i tenir el seu propi correfoc 
amb la voluntat que tothom, tan petits com grans, els 
pugui seguir ballant sota les seves espurnes, al llarg del 
recorregut podrem gaudir de diferents sorpreses.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa
A càrrec de: Diables d’Argentona

A les 23 h, a la Plaça Nova

CONCERT a càrrec de l’Argentona Cor de Gospel 
i Amazing Gospel d’Esparreguera com a convidats. 

Ja hi tornem a ser! Un altre any estem aquí per Festa 
Major per oferir-vos un gran concert de Gospel. Aquest 
any hem volgut compartir l’escenari amb el cor “Amazing 
Gospel” d’Esparreguera, dirigit per un antic membre 
del nostre cor, en Manel Garcia. Nosaltres com sempre, 
dirigits per la Georgina Blanch i acompanyats per uns 
músics excel·lents. Aprofitem per dir-vos que tenim a la 
venda el nostre 1er cd: “Along the way”. No us el podeu 
perdre! Salut i bona Festa Major!
Col·labora: Bar de la Plaça 

D I L L U N S 
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A les 12.30h, al Saló de Pedra

ACTE DE CONCESSIÓ del títol de Fills Predilectes 
d’Argentona a en Josep Lladó Pascual i en Lluís Serra Vives.
En reconeixement a la seva difusió de la cultura, costums i his-
tòries argentonines participant de la vida associativa del poble. 
Retransmès per Ràdio Argentona 

A les 18 h, al pati del Centre Parroquial

CONCENTRACIÓ de PUBILLES, DAMES, HEREUS, 
FADRINS, PUBILLETES, DAMETES, HEREUETS i FADRINETS. 
Organitza: Amics del Pubillatge d’Argentona

18:45 h, a la Plaça de l’Església

REPICADA de CAMPANES i LLANÇAMENT de COETS.
Col·labora: Diables d’Argentona i Parròquia de Sant Julià



Feines en:
· TORN I
  FRESA CNC
· AJUSTATGE I
  SOLDADURA

Instal·lador
autoritzat

electricitat
i aigua

Ctra. de Vilassar, 30 · Argentona
121energy121@gmail.com

whatsApp - 609661262 VIDI

Bona Festa Major!



Un cop acabada repicada de campanes, a les 19 h

CERCAVILA DE GEGANTS, des de les escales 
de l’Església fins l’Ajuntament. 
Per veure el recorregut, consulteu el mapa
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona acompanyats dels NOIS DEL VICI
Col·labora: Formiga-2 i Bar El Centru

A les 20.15 h, davant del Saló de Pedra

es farà la DORMIDA DE GEGANTS.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona acompanyats dels NOIS DEL VICI
Col·labora: Formiga-2 i Bar El Centru

A les 21 h, a Can Doro

comiat dels títols vigents i PROCLAMACIÓ dels NOUS 
REPRESENTANTS del PUBILLATGE ARGENTONÍ 
2015-2016.
Organitza: Amics del Pubillatge d’Argentona

A les 22 h, des de la Plaça Nova
fins davant de l’Ajuntament 

CERCAVILA a càrrec de Brincadeira 
amb l’espectacle La sonrisa del silencio

A 22.45 h, des del balcó de l’Ajuntament

PREGÓ DE FESTA MAJOR, a càrrec de Josep Lladó 
escriptor i poeta argentoní, recentment nomenat Fill 
Predilecte d’Argentona.

A les 23 h

NIT BOJA
Davant de l’Ajuntament, sortida del CORREFOC, amb els 
Diables d’Argentona i la colla convidada dels Diables de 
la Roca del Vallès. 
Per veure el recorregut, consulteu el mapa
A càrrec de: Diables d’Argentona
Col·labora: Bar de la Plaça i Bon Area

Seguidament, a les 24 h de la nit, a la Plaça Nova

BALL amb La Loca Histeria.
Innovació, diversió i originalitat a càrrec d’aquests set 
peculiars i entranyables personatges que formen La 
Loca Histèria, un conjunt de músics i actors. En escena, 
despleguen un espectacle circenc, esbojerrat, molt 
vistós i passat de voltes que enganxa al públic des de la 
primera cançó, gràcies al que ells anomenen “efecte DJ” 
que consisteix en anar enllaçant tots els temes durant 
les més de 2 hores que dura el seu show. En resum, circ 
electro-glam en estat pur.
Col·labora: Bar de la Plaça

Per acabar la nit com cal a la Plaça Nova

SESSIÓ DEL DJ argentoní més internacional, Neno Dj.
Amb el seu ampli repertori musical i els més de 10 anys 
d’experiència, ell serà l’encarregat de fer ballar, saltar, i 
cridar a tots els amants de la Festa Major.



Hidratació+ tallar
+ assecar exprés 12€

Experts en color
Tractaments amb queratina
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lapeluargentona@gmail.com

VIDRES, MIRALLS, MAMPARES,
FINESTRES...



A les 06 h de la matinada, des de la Plaça del Molí
i per diferents carrers de la vila

MATINADES, Zebrass Marching Band,
és una marching band amb molt de groove i grans im-
provisadors, juguen amb melodies conegudes de cançons 
mainstream en un estil festiu per fer vibrar i ballar a la 
gent.
Col·labora: Veïns i Comerços d’Argentona 
Agraïments: Diables d’Argentona

D I M A R T S 
4  D ’ A G O S T

 A les 07 h, a la Font de Sant Domingo

POSTA dels càntirs de l’any,
preparació per a la seva benedicció i venda dels més de 
3.000 exemplars del càntir de Ceràmica Serra de l’any 
1962, de Cornellà de Llobregat.

A les 9.30 h, davant de l’Ajuntament

CONCENTRACIÓ dels DOMINGOS d’ARGENTONA,
acompanyats per les autoritats locals, els gegants 
d’Argentona i els representants del pubillatge argentoní, 
per anar a Ofici.

A les 10 h, a l’església parroquial de Sant Julià

OFICI en honor a Sant Domingo de Guzmán, presidit pel 
rector de la parròquia.
Retransmès per Ràdio Argentona

Durant l’Ofici

la Coral Càntir d’Or interpretarà la MISSA 
PONTIFICALIS de L. Perosi, sota la direcció de Glòria 
Suari, acompanyada de Pere Gonzàlez a l’orgue.
En el decurs de la cerimònia, l’alcalde d’Argentona 
renovarà el VOT de POBLE fet per la vila d’Argentona a 
mitjans del segle XVII.

En acabar l’Ofici de Festa Major

inici de la XARBOTADA,
processó amb la cercavila de gegants i els dos capgros-
sos Xarbotaires fins a la font de Sant Domingo per a la 
benedicció. 



Tel. 93 797 14 00

HORARI CONTINU:

Detecció

gratuïta a



 A les 10.30 h, a la Plaça Nova

la GRAN XARBOTADA,
jocs infantils entorn de l’aigua i el món del càntir. Premis 
per a tots els participants.
Organitza: Amics del Museu del Càntir 
Col·labora: JOVI i Frankfurt JJ 

 A les 11.30 h, a la font de Sant Domingo

tradicional BENEDICCIÓ de les AIGÜES, 
i dels càntirs de l’any. 
Retransmès per Ràdio Argentona

Seguidament, fins a la Plaça Nova

CERCAVILA de GEGANTS, acompanyats 
per la Banda de l’Aula de Música d’Argentona. 
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona 
Col·labora: Frankfurt J.J. i Bar Crismi

 A les 12 h, al Museu del Càntir

VISITA GUIADA, tant a l’exposició permanent del museu 
com a la temàtica de Càntirs d’Arreu del Món.

A les 12.30 h, des de la Plaça Nova

fins al Saló de Pedra

FINS l’ANY QUE VE!, cercavila amb els Gegants 
d’Argentona acompanyats pels Grallers.
En acabar al mateix Saló de Pedra, on quedaran els 
gegants exposats, la Col·lecció de Puntes Amics de Con-
cepció Moré farà entrega d’un obsequi a la Sra. de Burriac.

 A les 12.30 h, a la Plaça Nova

AIXECADA DE CÀNTIRS. Des de 10 a 200 Kg.
Premis de 200 €, 100 € i 50 € + trofeu per als tres millors 
classificats en cada categoria. Obligatori calçat esportiu per 
a tots els participants. Categories masculina i femenina. 
Inscripcions al 672 552 471 (Jordi Casabella).
Retransmès per Ràdio Argentona. 
Organitza: Amics del Museu del Càntir
Patrocina: Museu del Càntir, Tallers Barfla sl, Català Assegurances 

A les 17.30 h, a l’Escola Argentona

TARDA UNDERGROUND amb Bàsquet 3x3
Al poliesportiu d’Argentona, les inscripcions són gratuïtes 
i limitades (més informació a 3x3garrinada@gmail.com), 
simultàniament Exhibició d’Skate a la pista de l’escola a 
càrrec d’Engorile. Completant la programació de la tarda 
a l’escenari principal hi haurà sessió de Hip-hop amb 
grups maresmencs com Senyor Oca i d’altres.

A les 18 h, a l’Hort del Rector

BALLADA de MITJA AUDICIÓ de SARDANES, 
a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal.

A les 18.30 h, a la Plaça de l’Església

ESPECTACLE FAMILIAR Moments Màgics 
amb Charlie Mag.
S’obre el teló. Charlie Mag crea un escenari sobrenatural 
capaç de suscitar, per si mateix, sentiments de misteri. 
Jocs d’enginy, humor i un toc de romanticisme en plena 
penombra, convertiran cada moment en pura màgia.
Elements estranys i exòtics, però a la vegada fascinants. 
Tot és el que és i no sembla el que realment és.
Col·labora: Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils

A les 19 h, a la Plaça de Vendre

ESPECTACLE Automatarium de la Cia. David Berga.
Automatàrium és una instal·lació còmica que s’inspira en 
els autòmats escurabutxaques de principis del segle XX. 
En aquesta instal·lació, els actors i actrius se situen dins 
d’unes cabines individuals. L’equip d’actors comença 
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imitant els moviments cíclics dels autòmats i acaba 
desenvolupant diferents accions dins d’una dramatúrgia 
amb elements de comèdia i altres disciplines.

A 19.30 h, a la Plaça Nova

CONCERT de FESTA MAJOR 
a càrrec de La Principal de la Bisbal.
Aquesta orquestra ja coneguda per tots nosaltres al llarg 
del concert ens oferirà un repertori de cançó popular ca-
talana principalment, com també clàssics de la sarsuela 
i el musical.
Col·labora: Bar de la Plaça

A les 20.30 h

CONCERTS A CAN DORO, amb Jaume Tugores 
i la presentació del seu àlbum “Morricone · Rota · Piovani” 

Mitjançant el violoncel, saxos i una combinació de 
guitarres clàssiques i elèctriques Tugores vol compartir 
en un concert les melodies d’aquests grans del so italià 
al cinema, peces que han fet encara més gran el cinema.
Jaume Tugores les defineix com “les músiques que m’han 
omplert d’il·lusió i coneixement per a fer música, les 
bandes sonores que representen el so italià al cinema, el 
so de la màgia”.
Col·labora: DCM Argentona i La Teva Barra

A les 23 h

GRAN CASTELL de FOCS d’ARTIFICI, al sot d’en 
Calopa, a càrrec de la Pirotècnia Tomás. 
Aquesta pirotècnia del País Valencià ens tornarà a delec-
tar amb un gran espectacle de focs on el color i el ritme 
seran les notes predominants.
Zona de públic: carretera comarcal C-1415, des de la 
rotonda de les Palmeres fins a l’Aixernador.
Col·labora: Dr. David Julià - Clinargent

En acabar els focs, a les 23.30h

CERCAVILA a càrrec del grup Brincadeira, des del Sot d’en 
Calopa fins Plaça Nova on faran l’espectacle “Evolution”, 
seguidament reprendran la marxa fins La Garrinada.

Aquest grup de percussió de carrer ens seguirà fent sentir el 
ritme que transmeten de manera enèrgica i amb la sensa-
ció que mai pararien de tocar i fer-nos ballar al seu voltant.

A les 24 h, a la Plaça Nova

BALL DE FESTA MAJOR 
amb l’orquestra La Principal de la Bisbal.

Al llarg de la tarda aquesta formació ens haurà ofert un 
gran concert de Festa Major, serà a la nit que canviarà 
de registre i podrem gaudir del Ball amb un repertori ben 
variat que anirà des de cançons clàssiques de balls de 
saló, passant per temes disco de tots els fins al repertori 
més actual i de moda del moment.
Col·labora: Bar de la Plaça 

 A les 24 h, a l’Escola Argentona

CONCERTS amb Itaca Band, La Sra. Tomasa i DJ Sendo.
Itaca Band aquesta banda de Montcada arriben a per pre-
sentar-nos els seu quart disc “Temerario” després d’una 
intensa gira europea. La Sra. Tomasa 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 Sendo és un dels DJ’s de moda entre les 
festes majors i les sales més alternatives de Catalunya. 



www.facebook.com/latecamenjarcuinat

latecamenjarcuinat

Instagram

Facebook

Segueix-nos



D I M E C R E S 
5  D ’ A G O S T

A les 9.30 h, des de la Plaça Nova

36a CURSA POPULAR, de 5 km. de recorregut.
Beguda, síndria i diplomes per a tots els participants. 
Més informació a www.argentona.cat. 
Inscripcions anticipades: A partir del 21 de juliol, a 
l’Ajuntament, de 9 a 14 h. 
Inscripcions el mateix dia: A la Plaça Nova, al punt de 
sortida, una hora abans de l’activitat.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa
Patrocina: Bar de La Plaça i Fleca Casas
Col·labora: Fruites i Verdures Germans Barri SL

A les 12 h, a la Plaça Nova

XERINGADA FAMILIAR 
i FESTA de l’ESCUMA per a tothom.
Música, aigua, escuma, pilotes gegants... només caldrà 
que porteu la xeringa de casa!
Col·labora: Servei de Neteja Pere i Àngel sl, Comissió de Festes de Sant 
Miquel del Cros i Bar de la Plaça

A les 17.30 h, a la Plaça del Molí

PLANTADA DE CAPGROSSOS 
i posterior CERCAVILA fins l’Escola Argentona.
Tots els que tingueu un capgros porteu-lo animeu-vos a 
participar d’aquest cercavila que cada any volem fer més 
animat i multitudinari!

En acabar a les 18.30 h i arribats a l’Escola Argentona

BALL CAPGROSSOS.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona
Col·labora: Bar Avenida 

A les 18 h, als patis del Centre Parroquial

EXHIBICIÓ I TIRADA DE DARDS.
Aquest acte comptarà amb la presència de dos campions 
mundials d’aquesta disciplina, i la participació serà oberta.
Organitza: Centre Parroquial d’Argentona
 

 A les 19 h, 
a l’escola Argentona

CONCERT FAMILIAR 
a càrrec de The Penguins 
i el seu Reggae Per Xics 
– Pugem al Tren.
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 d’es-
coltar i ballar amb ells, es podran descobrir els diferents 
instruments que componen la banda, cantar i descobrir 
alguns dels secrets dels ritmes caribenys. 
Organitza: Garrinada i Ajuntament d’Argentona 

A les 20 h

CONCERTS A CAN DORO, amb Judith Nedderman. 

Després de col·laborar amb nombrosos projectes i grups 
musicals del panorama musical català del moment, Judit 
Neddermann ens presenta “Tot el que he vist”, el seu 
primer treball en solitari.
“El disc és un viatge pels diferents universos musicals 
que he conegut al llarg de la meva vida artística”. Les 
cançons del disc parlen de records, del pas del temps, de 
l’enyorança, de la nostàlgia, de la tristesa i de l’amor. I és 
que, en definitiva, la música d’autor, és l’expressió més 
màxima i més íntima a la vegada.
Col·labora: DCM Argentona i La Teva Barra

 A les 21h, a l’escola Argentona

SOPAR POPULAR “Crucifixió de garrins”.
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 (hi ha un servei de lloguer).
Durant el sopar i després podreu gaudir d’un 
CONCERT íntim del cantautor mataroní Marc Ràmia.
Col·laboren: Embotits Pannon, Fleca Casas, Carns Selectes Pilar, Granja El 
Tramvia, La Teca Menjars Cuinats, Bar de la Plaça

A les 22.30 h, des de la Plaça del Molí

CORREFOC DE BÈSTIES, amb La Polseguera dels Diables 
d’Argentona i El Ratpenat dels Diables de Malgrat de Mar.
Per veure el recorregut, consulteu el mapa
A càrrec de: Diables d’Argentona.
Col·labora: FOS Mecanitzats s.l., La Teca i 121 Energy 

A les 23 h, a la Plaça Nova

HAVANERES I CREMAT amb el grup Peix Fregit, 
a la mitja part hi haurà ron cremat. 
Aquest grup d’havaneres que té una llarga trajectòria, 
tot i anar canviant de components sempre han intentat 
mantenir un estil propi, una manera de fer que els iden-
tifica. Ens faran gaudir d’havaneres, valsets mariners, 
sardanes, cançó marinera i de taverna.
Col·labora: Centre Parroquial
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 A les 24 h, a l’escola Argentona

CONCERTS amb Auxili, Boikot i PD’s Radio Rebelde. 
Auxili ens porten un reggae jove i combatiu des d’On-
tinyent, 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. Boikot són un dels 
grups essencials del Punk espanyol, molts dels grups que 
han passat per Garrinada han begut d’ells i algunes de 
les seves cançons s’han convertit en autèntics himnes. 
PD’s Radio Rebelde el punxadiscos de Santa Coloma ens 
farà ballar passant pel punk fins al reggaeton.

I per continuar la nit de d’Havaneres
i Cremat, a la 1 h, a la Plaça Nova

DJ CIANO ens oferirà una sessió dels millors i més populars 
èxits de tots els temps fins als temes de més actualitat.
Col·labora: Bar de la Plaça i Can Ciano

D I J O U S 
6  D ’ A G O S T

A les 9.30 h, des de la Plaça del Molí

17a PEDALADA POPULAR, d’11 km. de recorregut. 
Beguda, síndria i obsequis per a tots els participants. 
És obligatori l’ús del casc i recomanable portar comple-
ments com ara colzeres i genolleres.
Més informació a www.argentona.cat.

Inscripcions anticipades: A partir del 21 de juliol, a l’Ajun-
tament, de 9 a 14 h. 
Inscripcions el mateix dia: A la Plaça del Molí, al punt de 
sortida, una hora abans de l’activitat.
Patrocina: Bar de la Plaça i Fleca Casas
Col·labora: Fruites i Verdures Germans Barri SL 

A les 12 h, des de la Plaça de Vendre

ACCIÓ ITINERANT AMB TITELLA AL VOLANT 
amb Evaristo & Cia de Txo Titelles. 
Evaristo, personatge intrèpid i simpàtic, recorre els 
carrers a ritme Heavy Metal sobre la seva reciclada moto 
plena d’artefactes i inesperats mecanismes. Des de la 
seva aparició causa sorpresa entre els vianants que 
astorats i incrèduls responen a les sevas salutacions i 
picades d’ullet. El desmanegat Antoni, guàrdia urbà que 
sempre l’acompanya, és l’encarregat de regular el flux de 
públic provocant divertides i animades situacions.

A les 13 h, a la Plaça Nova

16a REPICATRONADA
Enguany l’encesa la faran Els Banyetes, la secció infantil 
de la colla de Diables, en motiu de la celebració del seu 
5è aniversari.
A càrrec de: Diables d’Argentona.
Col·labora: La Granj@.com i Llibreria Arenas. 

A les 17 h, al Saló de Pedra

CONFERÈNCIA Les colònies felines a la vila 
d’Argentona a càrrec d’Helena Escoda Casas, 
Vicepresidenta de l’Associació El Somni dels Gats.
Una xerrada introductòria sobre l’origen de les colònies 
felines urbanes i la seva gestió ètica d’acord amb la Llei 
de Protecció dels Animals de Catalunya, també s’expo-
sarà la tasca que porta a terme l’Associació El Somni del 
Gats col·laborant amb l’Ajuntament d’Argentona.
Organitza: El Somni dels Gats.
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A les 18 h, a l’escola Argentona

CONCERT a càrrec de Miquel del Roig (El cantauToT 
per excel·lència) i CAIPIRINYADA POPULAR
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.

A les 18 h, des de la Plaça Nova fins la Font Picant

CERCAVILA RECLAM a càrrec de Xarop de Canya amb 
l’espectacle “Terramar”. 
Músics i animadors amb sorprenents vestuaris mariners 
presenten un espectacle engrescador, ideal per enriquir la 
cercavila, fer-la més lleugera i divertida. Els personatges de 
Terramar, amb les seves músiques i gags, arrosseguen tot-
hom en intens viatge pel carrer. Una gran aventura marinera.

A les 18.30 h, a la Font Picant

TALLERS PER A TOTA LA FAMÍLIA 
amb L’estrany viatge del Sr. Tonet de Tombs Creatius. 
Amb materials de desús i tot d’estris s’han construït uns 
jocs amb els que coneixerem de primera mà trossos dels 
viatges del Sr. Tonet. Històries vives que s’han convertit 
en 10 jocs. Cada joc dins d’una caixa, en cada caixa, una 
història i en cada història, amb ajuda de la robòtica, un 
personatge per descobrir.

A les 19.30 h, a la Font Picant

SINDRIADA i BALLADA de SARDANES, 
a càrrec de la Cobla Genisenca.
La Cobla Genisenca fundada a Taradell el 1950 ha estat 
sempre fidel a l’esperit del poble. La tasca desenvo-
lupada ha estat signada amb esforç i ferma voluntat 
d’omplenar el sentir de la gent amb el missatge d’un 
ritme i so singular que els confirma com a consciència i 
cultura.
Col·labora: Fruites i Verdures Germans Barri, SL

A les 20 h

CONCERTS A CAN DORO 
a càrrec de Maria Lamata Septet.
Maria Lamata presenta el seu primer 
projecte original el qual porta més d’un 
any coent-se i que s’està preparant per 
ser gravat en un primer àlbum. Tindrem 
l’oportunitat d’escoltar en primícia aquest treball que 
està format d’una banda de músics sortits de l’ESMUC, 
i que mescla lletres i bases poperes en català amb 
arranjaments jazzístics. Envolten aquest projecte les 
influències d’artistes com ara Amy Winehouse, Electro 
Deluxe, Ella Fitzgerald, Nancy Wilson i Radiohead. 
Col·labora: DCM Argentona i La Teva Barra

A les 21.30 h, a la Plaça de l’Església

TEATRE-SHOW amb l’espectacle Marabunta 
de Guillem Albà & The All In Orchestra. 

Un show de clown, enèrgic i energètic, catapultat per la 
millor música en directo. Un sketch a tempo matemàtic. 
A l’escenari els artistes lluiten perquè res no s’entengui, 
amb cançons pròpies, gags absurds, cabaret. Res té 
sentit i tot és possible.
Marabunta és el caos. Improvització: sortir i jugar. 
Divertir-se passi el que passi. Ells són antídot, pólvora i 
vitamina C. Joc sense conservants: en directe i a la vena.
Voleu riure? Hi sou convidats!
Patrocina: Ferreteria L’Equip 
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A les 23 h, a la Plaça Nova

CONCERT a càrrec del grup de versions Mala Vida. 
Aquest grup defineix el seu espectacle com un “show inte-
ractiu”, on la participació del públic es fa indispensable. Uns 
músics experimentats que demostren la seva experiència amb 
un directe contundent i festiu. Amb un repertori basat en el pop-
rock espanyol dels 80’s fins al més actual. Gaudirem i ballarem 
amb versions de Radio Futura, Los Rodríguez, Duncan Dhu, El 
Último de la Fila, Celtas Cortos, Nacha Pop, Hombres G,...

En acabar, pels volts de les 2 de la matinada

Fi de Festa!
Col·labora: L’Arca del Maresme i Bar de la Plaça

 A les 23h, a l’escola Argentona

CONCERTS amb amb La Banda Biruji, Green Valley, 
Ebri Knight i DJ Domingo el Gran
La Banda Biruji, són ja la banda de versions de referència 
del Maresme, presenten 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, fan reggae i són 
un autèntic fenomen entre els i les joves de tot l’estat i més 
enllà. Ara, quan ja porten 10 anys fent música, presenten el 
seu quart treball, Hijos de la tierra. Ebri Knight, 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 impres-
cindibles per entendre la música del nostre país. 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!
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
ESTAND D’INFORMACIÓ
L’estand d’informació estarà situat a la cantonada de 
l’avinguda Puig i Cadafalch amb el carrer Bernat de 
Riudemeia.
L’horari, del dia 1 i 2 d’agost serà de 17.30 a 22 h, en canvi 
del 3 al 6 d’agost, serà d’11 a 14 h, i de 18 a 22 h. Podeu 
adreçar-vos-hi per informar-vos puntualment de la Festa 
Major. També us facilitaran informació en cas de suspensió o 
retard de les activitats per motius de pluja o d’altres.
Patrocina: Electricitat Boquet S.L.

INFORMACIÓ TRÀNSIT
Del 3 al 6 d’agost, s’habilitarà una zona d’estacionament 
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 de la fira d’artesania, de l’1 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 direcció 
Granollers es realitzarà per la C-60.

CAMPANYA DONACIÓ DE SANG
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 1 d’agost, de 17 a 21 h. 

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Durant els dies de la Festa Major, les escombraries es recolliran 
segons el calendari previst.
No obstant això a l’Avinguda Puig i Cadafalch, al Carrer Gran, 
al carrer Torres i Bages i Plaça de l’Església l’horari per treure 
la brossa serà a partir de les 23 h.
La nit del dia 2, del 3 i del 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 les 24 h. És important que 
respecteu aquesta norma, per evitar incidents amb el foc i els 
espectadors.
Al llarg del recorregut de la Fira d’Artesans, s’instal·laran 
alguns contenidors petits que serviran de papereres per als 
visitants, no com a contenidors per als vilatans.
Paral·lelament, en la majoria d’espais on es celebren actes 
i activitats, trobareu contenidors per a cada tipus de residu. 
Procureu dipositar-hi separadament la brossa corresponent.
Agraïm per endavant la vostra col·laboració.
Molt bona festa Major!

Veïns i públic

- 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 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 el cas que en trobéssiu, aviseu a la 
Policia Local o l’organització.

C O N S E L L S  D E  S E G U R E T A T

P E R  A L S  A C T E S  D E  F O C
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 protegiu-
vos el clatell amb un mocador de cotó.

-  Calceu adequadament (calçat esportiu, de muntanya, 
etc.) i cobriu-vos els ulls.

- No demaneu aigua als veïns, feu sempre cas del servei 
d’ordre i no obstruïu mai ni diables, ni músics ni 
portadors.

- No recolliu ni manipuleu les restes d’artificis que no 
s’hagin cremat. En cas que en trobéssiu, aviseu a la 
Policia Local o a l’organització.

- Abans de l’inici del recorregut del correfoc, informeu-
vos sobre les vies d’evacuació i els punts d’assistència 
sanitària.
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