


ESPAI DE LA FESTA MAJOR
Estrenem l’Espai de la Festa Major! A partir d’aquest any, l’Espai de la Festa 
Major estarà ubicat a sala infantil de la Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel (car-
rer Gran, 3-5), un espai ampli on us podrem atendre garantint les mesures i distàncies 
sanitàries protocol·làries. Podeu adreçar-vos-hi per informar-vos sobre la Festa Major. 
També us hi facilitaran informació en cas de suspensió o endarreriment de les activitats 
per motius de pluja o d’altres.

Horari: Del 26 de juliol al 6 d’agost, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. 

És aquí on, de manera presencial, podreu fer la ins-
cripció prèvia per als espectacles i esdeveniments, 
adquirir entrades o comprar productes com ara la 
samarreta de la Festa Major i altres de relacionats 
amb la festivitat.

El preu unitari és de 5,5 €.
El lot familiar de tres samarretes val 14 €.
*Tarifes segons ordenança fiscal núm. 61.

PUNTS LILES
Els Punts Liles són un servei especialitzat d’informació i orientació general sobre els com-
portaments sexistes.

S’ofereix també atenció a dones i a persones amb identitat de gènere no binària que han patit 
agressions masclistes durant la Festa Major, en un espai privat i confortable on es pot oferir 
atenció, informació i assessorament de manera privada i especialitzada.
 
A la plaça Nova, els dies 4 i 5 d’agost de 20.30 h a 1 h i el 6 d’agost de 12 a 14  h.
A la Garrinada, del 4 al 6 d’agost de 20.30 a 1 h.
Parelles preventives itinerants per l’espai públic.
Amb la cooperativa Doble Via

Telèfons d’interès davant d’agressions masclistes:
· Emergències: 112   · Policia local: 93 797 13 13
· Mossos d'Esquadra: 088   · Emergències mèdiques: 061
· Telèfon d’atenció 24 hores: 900 900 120 · WhatsApp Mossos d’Esquadra per a 
       víctimes de violència masclista: 601 001 122 

  

5,5 €

14 €
x3

La imatge i cartell d'enguany s'ha confiat de nou al dissenyador argentoní Ricard Marfà, que 
aquesta vegada ha tingut el suport de l'il·lustrador Miguel Bustos. La imatge gira al voltant 
de boques, que simbolitzen el desig de la tornada a la normalitat i el principal tret facial que 
reflecteix l'alegria i la diversió. És una representació del que significa la Festa Major pel que fa al 
retrobament: compartir una bona estona amb la família i els amics i passar-s'ho bé.



Benvolgudes argentonines i argentonins,

Em fa molta il·lusió que aquest any puguem celebrar 
la nostra Festa Major, després que l’any passat la vam 
haver d’anul·lar al darrer moment per l’emergència 
sanitària del covid-19. La situació de la pandèmia 
actualment encara no és la que voldríem, però amb l’ex-
periència dels darrers mesos hem après que la cultura 
ben organitzada no només és segura sinó que, a més, 
és molt necessària.

Organitzar els actes de la festa major amb les actuals 
restriccions sanitàries no és fàcil però, per sort, tenim 
l’ajuda de la comissió de festa major, entitats, volunta-
riat, Creu Roja i personal municipal, que han treballat 
molt per fer-ho possible.

Veureu que la programació és molt variada, però hi 
trobareu a faltar alguns actes tradicionals que no s’han 
pogut programar perquè no podíem garantir les distàn-
cies de seguretat, com ara les cercaviles i els correfocs, o 
que ha calgut reinventar, com els actes que organitzen 
els geganters i els diables d’Argentona o l’aixecada del 
càntir. També veureu que hem creat espais nous per 
controlar els aforaments com ara la Font Picant o la 
Font del Mig.

Ens fa molta il·lusió que aquest any el pregó sigui a càr-
rec del personal de l’àrea bàsica de salut com a reconei-
xement per la feina impressionant que fan cada dia.

Esperem que gaudiu molt de la festa, i tingueu en 
compte que haureu de reservar prèviament les entrades 
a tots els actes de manera telemàtica o presencial al nou 
Espai de la Festa Major (a la biblioteca municipal).

Us demanem que col·laboreu a fer que la festa sigui 
segura i que en tot moment sigueu curosos i compliu 
amb totes les mesures de seguretat.

Bona Festa Major!

Gina Sabadell i Simó
Alcaldessa d’Argentona
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Centre Parroquial
A TODO TREN. DESTINO ASTURIAS
Cinema. Tots els públics
Preu: 5 € socis i 7 € no-socis

Comèdia, a l’estil road movie, sobre l’esbojarrat 
viatge d’unzs nens i nenes que s’han quedat 
sols dins d'un tren, on no pararan de fer entre-
maliadures, i la desesperada persecució del seu 
pare (Santiago Segura) i avi (Leo Harlem) per 
aconseguir atrapar-los. 
Ho organitza: Centre Parroquial

DISSABTE 31 DE JULIOL

Divendres 30 de juliol, 20 h
Dissabte 31 de juliol, 18 h i 20 h
Diumenge 1 d’agost, 19.30 h
Dijous 5 d’agost, 18 h
Divendres 6 d’agost, 19.30 h

20.30 h – Teatre La Sala
VOLARE  
Cia. David Moreno & Cristina Calleja 
Teatre multidisciplinari. Recomanat a partir 
de 6 anys
Preu: 4 € (més informació a la pàgina 23) 

Arriben bons vents per als navegants amb 
ganes de somiar. Personatges que proclamen 
als quatre vents el dret a somiar i a convertir els 
somnis en realitat.
Un espectacle poderosament poètic sobre la 
capacitat de somiar per poder avançar. I qui 
no ho faria amb un piano de cua flotant a set 
metres de terra? 
Una oda a la superació, als anhels de l’ésser 
humà, a la bellesa de la vida. Dansa, acrobàcia, 
paraula, videoprojeccions i llums ens transpor-
taran a un univers apassionant.

ESTRENA

Aquest espectacle i la companyia han estat en 

residència al teatre La Sala d’Argentona el 2021. 



A partir de les 9 h – Des de la plaça de l’Església

VIATJANT PEL MÓN SENSE MOURE’S D’ARGENTONA 
Durada: 3 hores. Tots els públics
Un viatge per tot el món sense moure’ns de 
la vila. Caminada guiada pels carrers, places i 
jardins d’Argentona per identificar els arbres i 
conèixer-ne l’origen.
Ho organitza: Natura Maresme

19 h  – Teatre La Sala

ELS BRUGAROL 
De Ramon Madaula 
Teatre
Preu: 4 € (més informació a la pàgina 23)

A cals Brugarol —família de l’alta burgesia cata-
lana—, la filla, l’Anna, activista social i feminista, 
decideix canviar-se el primer cognom pel de la 
mare. Per a l’Antoni Brugarol és inconcebible 

que la seva filla ja no es digui Brugarol, un dels 
cognoms amb més solera de la comarca. Per 
això, recorrerà a tota mena d’argúcies i xan-
tatges perquè l’Anna es faci enrere. Després 
d’Adossats, Ramon Madaula es torna a fixar 
en la família per construir una comèdia sobre 
com els canvis de la societat acaben afectant 
la convivència intergeneracional. Grans dosis 
d’humor àcid per descobrir les contradiccions 
dels seus protagonistes.

20.30 h – Font del Mig

SYMBIOS MUSIC SENSES
Música 
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Symbios és la unió, la cooperació i la interac-
ció per generar moments inesborrables i posar 
en acció les capacitats que té la música per re-
moure sensacions, originant moments inobli-
dables en les nostres vides. Aquest trio format 
per Laia Mulà (veu), Joan Barranca (guitarra) i 
Aleix Burgués (percussions) interpreta un re-
pertori farcit de clàssics de la música contem-
porània que despertaran i memoraran els bells 
records del públic. 

DIUMENGE 1 D’AGOST
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20 h – Font del Mig 

VESPRES DE GÒSPEL
Música
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Què millor que passar un vespre escoltant 
música gòspel? L’Argentona Cor de Gòspel us 
oferirà un repertori exquisit, cantant sempre 
des del cor. No dubteu a venir a passar una 
bona estona amb la família i els amics.
A càrrec d’Argentona Cor de Gòspel
Transmès en diferit al canal de l’Ajuntament a YouTube

21 h – Teatre La Sala

BARRAGAN EL MAG
Teatre. Recomanat a 
partir de 16 anys
Cal inscripció prèvia (més 

informació a la pàgina 23)

El gran Senyor Barra-
gan torna als escenaris per oferir-nos un espec-
tacle de màgia d’allò més original i divertit, amb 
el seu humor gamberro característic.

22.30 h – Escola Argentona

MISHIMA
Música
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Al cim de la seva carrera, aquesta banda de 
referència del pop en català presentava Ara i res 
(2017), i aleshores es van adonar que complien 
20 anys. Per celebrar-ho, el 2019 van publicar 
Ara i aquí, un disc testimonial dels dos concerts 
de cloenda de gira que van oferir a la sala Apolo 
el desembre del 2018, on retien homenatge a 
les seves cançons, que ens ensenyen que tot 
és ordre i aventura, que no existeix l’amor feliç i 
que l’ànsia cura...
Hi col·labora: La Teva Barra

DIMARTS 3 D’AGOSTDILLUNS 2
18.45 h – Des de l’església i l’escola Bernat de 
Riudemeia

REPICADA DE CAMPANES I LLANÇAMENT DE COETS
Enguany més que mai, tornem a donar la 
benvinguda a la Festa Major amb la tradicional 
repicada de campanes i llançament de coets.
Dividim l’acte en dos espais per així evitar 
l’aglomeració del públic en un únic lloc.
Diables d’Argentona vol dedicar la coetada 
d’aquest any a en Jaume Nogueras i Serret.
Hi col·laboren: Diables d’Argentona i Parròquia de Sant 
Julià. Amb la presència de Protecció Civil d’Argentona

19.30 h – Centre Parroquial

LA TRAVIATA DE GIUSEPPE VERDI 
Òpera als Cinemes
Durada aprox: 170 minuts. Tots els públics
Preu: 8 € socis i 10 € no-socis

L’hàbil producció de David McVicar ens permet 
fer una relectura contem-
porània de la trama i ex-
plorar els sentiments més 
íntims dels personatges. 
Aquest grandiós melodra-
ma en un escenari d’èpo-
ca explica com se sacrifica 
un amor noble pel culte a 
la riquesa material.
Ho organitza: Centre Parroquial



20 h – Font del Mig

ACAUÃ, LUIZ GONZAGA TRIBUTE DUET 
Música
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Espectacle musical centrat en la figura de Luiz 
Gonzaga, conegut com El Rei del Baião, un rit-
me tropical típic de la regió nord-est del Brasil. 
Acauã fa una interpretació moderna d’aquesta 
música tradicional, amb la combinació del 
cant i la guitarra clàssica de Quim Brugués i la 
guitarra elèctrica de Blai Masó, i amb cançons 
que parlen de la seva cultura, les seves ciutats i 
la seva fauna, els seus mercats, les seves dones i 
les migracions dins el país.

21.30 h – Des de la Casa Puig i Cadafalch

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
Aforament limitat
Enguany el tradicional Pregó de Festa Major 
anirà a càrrec del personal del Centre d’Atenció 

Primària d’Argentona, en un homenatge de la 
vila a totes les persones i professionals que han 
contribuït, amb la seva tasca, a afrontar la crisi 
sanitària que estem vivint.  
Transmès per Ràdio Argentona i en diferit al canal de 

YouTube de l'Ajuntament

22.30 h – Escola Argentona

ABBA, THE NEW EXPERIENCE
Música
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Sens dubte, un dels grups musicals de més 
fama i que van ser fonamentals per crear el 
so i l’estil dels anys 70 i 80 va ser el quartet 
suec Abba. És per això que aquesta banda 
de tribut vol contribuir a difondre els seus 
èxits amb un espectacle musical i escènic 
al nivell que el grup suec es mereix, amb tota 
la qualitat, elegància i màgia amb què va con-
querir les llistes d’èxits. Durant els cinc anys 
de trajectòria, Abba The New Experience ha 
actuat al Festival Internacional de Cambrils, 
al Festival Diverland, a l’Auditori de Girona i a 
les principals festes majors del país. En podrí-
em explicar moltes més coses, però preferim 
que ho vingueu a descobrir.
Hi col·labora: La Teva Barra

DIMARTS 3 D’AGOST
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71A FESTA DEL CÀNTIR

7 h – Font de Sant Domingo 

POSTA DELS CÀNTIRS DE L’ANY 
Preparació per a la benedicció i venda 
del càntir de disseny d’Oscar Tusquets 
Blanca, amb la coordinació de Quim 
Larrea.
Hi col·labora: Forn de llenya Can Moré

9.30 h – Davant de l’Ajuntament

CONCENTRACIÓ DELS DOMINGOS D’ARGENTONA 
Transmès per Ràdio Argentona

Acompanyament a l’Ofici en honor a Sant 
Domingo per part de les autoritats i els 
Domingos d’Argentona, juntament amb el 
Pubillatge argentoní.

ACTE RELIGIÓS

10 h – Església parroquial de Sant Julià 

OFICI EN HONOR A SANT DOMINGO
Aforament limitat

Acte presidit pel rector de la Parròquia d’Ar-
gentona, mossèn Jordi Gutiérrez Bassa; rec-
tor de la parròquia de Sant Francesc Xavier de 
Barcelona i fill de la vila. L’acompanyament 
musical anirà a càrrec de la Coral Càntir d’Or, 
sota la direcció de Glòria Suari.
Transmès per Ràdio Argentona

71A FESTA DEL CÀNTIR

10 h – Museu del Càntir

OBERTURA DEL MUSEU DEL CÀNTIR 
I LES EXPOSICIONS

10.30 h – Plaça de Vendre

GRAN XARBOTADA
Aforament limitat 

Jocs infantils a l’entorn del càntir. Premis per a 
tots els participants.
Ho organitza: Amics del Museu del Càntir
Hi col·labora: Museu del Càntir
Ho patrocina: Can Cachi

12 h – Plaça de Vendre

EXHIBICIÓ AIXECADA DE CÀNTIRS 
Aforament limitat

Enguany la situació de pandèmia sanitària 
no ens permet fer la tradicional aixecada de 
càntirs. Tot i així, no ens quedarem sense 
espectacle. David Mesa Badiola i Joan Ferrer 
Casanova, dos atletes especialitzats en strong-
man i powerlifting, ens faran una demostració 
de l’aixecament de càntirs. Podran amb el de 
200 kg?  
Ho organitza: Amics del Museu del Càntir
Hi col·labora: Museu del Càntir
Ho patrocinen: Tallers Barfla SL, Català Assegurances, 
Piscines Argentona, Enforma Socks, Forma’t Centre Es-
portiu, Taller Julián, Mingo Excavacions i DJ Ciano

DIMECRES 4 D’AGOST

"Dissenyar un objecte que té milers d’anys 
de tradició i aconseguir que no en sigui 
una mera reproducció és un repte atrac-
tiu però difícil. Dut per la meva passió 
figurativa, vaig pensar d’inspirar-me en 
un animal. A l’excel·lent Museu d’Argen-
tona hi vaig veure aus, braus, gossos i 
peixos; antiquíssims o de Picasso. Ningú 
havia pensat en un elefant, tot i que, un 
cop dissenyat, els responsables del Museu 
m’adverteixen que al magatzem en guar-
den un."

Oscar Tusquets Blanca



11.45 h – Font de Sant Domingo

VOT DE POBLE 
Aforament limitat

L’alcaldessa d’Argentona renovarà el Vot de 
Poble fet per la vila des de mitjan segle XVII.
Transmès per Ràdio Argentona i pel Facebook Live 

de l'Ajuntament, i en diferit al canal de YouTube de 

l'Ajuntament

ACTE RELIGIÓS

En acabar el Vot de Poble – Font de Sant 
Domingo

BENEDICCIÓ DE LES AIGÜES 
I DELS CÀNTIRS DE L’ANY 
Aforament limitat

Transmès per Ràdio Argentona

De 17 a 21 h – Font Picant

TARDA FAMILIAR A LA FONT PICANT
La Font Picant és l’espai idoni per passar-hi una 
tarda familiar de tallers i espectacles. 
Enguany en aquest indret podrem gaudir de 3 
tardes amb diversos espectacles i activitats.

De 17 a 21 h – Font Picant

CIRCUIT D’AVENTURES
Activitat adreçada a nenes i nens de 5 a 14 anys

Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Veniu a passar una tarda d’aventures a la 
pineda de la Font Picant: tirolina, segway, 
tir amb arc…

De 18 a 21 h – Esplanada de 
l’Embotelladora

PUCK I LA SEVA TROUPE
Cia. Tombs Creatius 
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23) 

El cinema més petit del món viu una revo-
lució. Els personatges animats han decidit 
rebel·lar-se i sortir de la pantalla de la petita 
caravana Puck per fer de les seves entre el 
públic. Un microfestival al voltant de l’ani-
mació, amb cinema de petit format, jocs de 
carrer i il·lustració en viu.

DIMECRES 4 D’AGOST
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18 h i 20 h – Esplanada de l’Embotelladora

A LA FRESCA
Cia. Anna Confetti
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

En aquesta peça de teatre còmic de carrer, 
visual i itinerant, inspirada en situacions quo-
tidianes, tres personatges i una cadira gegant 
surten a prendre la fresca i creen un univers de 
situacions surrealistes, extremes i hilarants.
Hi col·labora: Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil – 
Argentona 

18 h i 20.30 h  – Teatre La Sala 

CONCERT DE FESTA MAJOR 
AMB L’ORQUESTRA CIMARRÓN
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Com és habitual al Concert de Festa Major, 
l’Orquestra Cimarrón oferirà un repertori divers 
amb clàssics de diverses èpoques i unes inter-
pretacions vocals i musicals de qualitat.
Aquesta orquestra premiada i reconeguda amb 
una llarga trajectòria sap com fer un bon espec-
tacle en vetllades musicals de caire popular. Els 
aficionats podran així gaudir del seu concert, 
que de ben segur que portarà algunes novetats.

19 h – Escola Bernat de Riudemeia

BALLADA DE GEGANTS
ACOMPANYATS PELS GRALLERS DE LA 
COLLA I LA BANDA MUSICARGENTONA
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Els gegants d’Argentona, després d’aquest llarg 
temps confinats, com tots nosaltres, finalment 
surten per donar una mica d’alegria a petits i 
grans. Al pati de l’escola faran diferents balls 
acompanyats dels grallers de la colla i la banda 
MusicArgentona.
A càrrec de la Colla de Geganters i Grallers d'Argentona
En diferit al canal de YouTube de l'Ajuntament

GARRINADA

19.30 h – Escola Argentona

EL PONY PISADOR
Preu: 3 € 

Venda d’entrades i packs: ticketara.com/b/la-garrinada

Música de taverna, ritmes d’arrel d’arreu del 
món i un estil viu i despreocupat són els trets 
característics del grup, que amb el nou disc, 
JAJA salu2, s’ha convertit en una de les sensa-
cions del moment. Ah!, i que no hi falti el bon 
humor i les rialles que provoquen durant els 
seus espectacles. Una bona estona assegurada.

DIMECRES 4 D’AGOST

http://ticketara.com/b/la-garrinada


20 h – Font del Mig

ELS MALS COSTUMS
Anna Andreu
Música
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Després de diversos discos (i anys) coliderant 
el projecte Cálido Home, la vallesana Anna 
Andreu debuta en solitari amb el disc Els mals  
costums  (Hidden  Track  Records, 2020). La 
cantautora, que ha passat dos anys de silen-
ci musical mentre atresorava noves idees, 
s'acompanya ara de Marina Arrufat a la bateria, 
i arrodoneix així un projecte ja en si mateix 
replet de la calidesa i la màgia que desprenen 
totes dues artistes.

GARRINADA

22.00 h – Escola Argentona

SANTA SALUT & SWIT EME + DJ HELLO SASY
Preu: 5 € (inclou DJ) 

Venda d’entrades i packs: ticketara.com/b/la-garrinada

El hip-hop jove i el inconformista trepitja l’es-
cenari de la Garrinada de la mà de Santa Salut & 
Swit Eme. La sabadellenca ens portarà cançons 
de temàtica social, revolucionària i feminista 
amb ritmes energètics. I el barceloní ens de-
mostrarà per què és considerat una de les noves 
revelacions del hip-hop actual.

23.30 h – Des de l’Ajuntament i l’Escola 
Argentona

FOCS ARTIFICIALS DE FESTA MAJOR 

Aquest any també! El cel es tornarà a omplir 
de llum, color i trons en una de les nits més 
especials de la Festa Major. 
L’enlairament es farà des de dos espais dife-
rents per tal d’evitar aglomeracions i així ser 
visible des de diversos indrets del nucli. Reco-
manem que busqueu llocs elevats del poble 
per veure’ls de manera simultània. 

A càrrec de Pirotècnia Tomás
Amb la presència de Protecció Civil d’Argentona
i ADF Serra de Marina

Transmès en directe al Facebook Live 

i al canal de YouTube de l'Ajuntament

DIMECRES 4 D’AGOST
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DISSABTE 31 DE JULIIOL
Centre Parroquial

A TODO TREN. DESTINO ASTURIAS
Divendres 30 de juliol, 20 h
Dissabte 31 de juliol, 18 h i 20 h
Diumenge 1 d’agost, 19.30 h
Dijous 5 d’agost, 18 h
Divendres 6 d’agost, 19.30 h

20.30 h – Teatre La Sala

VOLARE  
Cia. David Moreno & Cristina Calleja 
Teatre multidisciplinari. Recoma-
nat a partir de 6 anys

DIUMENGE 1 D'AGOST
A partir de les 9 h – Des de la plaça de 
l’Església

VIATJANT PEL MÓN SENSE MOURE’S 
D’ARGENTONA 
Durada: 3 hores. Tots els públics

19 h  – Teatre La Sala

ELS BRUGAROL 
De Ramon Madaula 
Teatre

20.30 h – Font del Mig

SYMBIOS MUSIC SENSES
Música 

DILLUNS 2 D'AGOST
20 h – Font del Mig 

VESPRES DE GÒSPEL
Música

21 h – Teatre La Sala

BARRAGAN EL MAG
Teatre. Recomanat a partir de 16 
anys

22.30 h – Escola Argentona

MISHIMA
Música

18.45 h – Des de l’església i l’escola 
Bernat de Riudemeia

REPICADA DE CAMPANES 
I LLANÇAMENT DE COETS
19.30 h – Centre Parroquial

LA TRAVIATA DE GIUSEPPE VERDI 
Òpera als Cinemes

DIMARTS 3 D'AGOST
20 h – Font del Mig

ACAUÃ , LUÍZ GONZAGA TRIBUTE DUET
Música

21.30 h – Des de la Casa Puig i 
Cadafalch

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
22.30 h – Escola Argentona

ABBA, THE NEW EXPERIENCE
Música

DIMECRES 4 D'AGOST
71A FESTA DEL CÀNTIR

7 h – Font de Sant Domingo 

POSTA DELS CÀNTIRS DE L’ANY 

9.30 h – Davant de l’Ajuntament

CONCENTRACIÓ DELS DOMINGOS 
D’ARGENTONA 
ACTE RELIGIÓS

10 h – Església parroquial de Sant 
Julià 

OFICI EN HONOR A SANT DOMINGO
71A FESTA DEL CÀNTIR

10 h – Museu del Càntir

OBERTURA DEL MUSEU DEL CÀNTIR 
I LES EXPOSICIONS

10.30 h – Plaça de Vendre

GRAN XARBOTADA
12 h – Plaça de Vendre

EXHIBICIÓ AIXECADA DE CÀNTIRS 

11.45 h – Font de Sant Domingo

VOT DE POBLE 
ACTE RELIGIÓS

En acabar el Vot de Poble – Font 
de Sant Domingo

BENEDICCIÓ DE LES AIGÜES I DELS 
CÀNTIRS DE L’ANY 
De 17 a 21 h – Font Picant

CIRCUIT D’AVENTURES

De 17 a 21 h – Esplanada de 
l’Embotelladora

PUCK I LA SEVA TROUPE
Cia. Tombs Creatius 

18 h i 20 h – Esplanada de 
l’Embotelladora

A LA FRESCA
Cia. Anna Confetti

18 h i 20.30 h  – Teatre La Sala 

CONCERT DE FESTA MAJOR 
AMB L’ORQUESTRA CIMARRÓN

19 h – Escola Bernat de Riudemeia

BALLADA DE GEGANTS
Acompanyats pels grallers de la 
colla i la banda MusicArgentona

GARRINADA

19.30 h – Escola Argentona

EL PONY PISADOR
20 h – Font del Mig

ELS MALS COSTUMS
Anna Andreu
Música

GARRINADA

22 h – Escola Argentona

SANTA SALUT & SWIT EME + DJ HELLO 
SASY
23.30 h – Des de l’Ajuntament i 
l’Escola Argentona

FOCS ARTIFICIALS DE FESTA MAJOR 

DIJOUS 5 D'AGOST
9.30 h – Des de la plaça Nova 

41A CURSA POPULAR 

12 h – Davant la Biblioteca 
Municipal Joan Fontcuberta i Gel

PRIMER SORTEIG DE PREMIS 
CAMPANYA MOU-TE PEL ZERO

De 17 a 21 h – Font Picant

CIRCUIT D’AVENTURES
19 h – Esplanada de 
l’Embotelladora

REMEMBER SHOW
Cia. Teatre Mòbil & Marcel Gros  
Teatre-clown. Tots els públics

PROGRAMA RESUM



ESCOLA ESCOLA 
BERNAT DE BERNAT DE 
RIUDEMEIARIUDEMEIA

LA SALALA SALA
D'ARGENTONAD'ARGENTONA

FONTFONT
PICANTPICANT

FONTFONT
DEL MIGDEL MIG

ESCOLA ESCOLA 
ARGENTONAARGENTONA

De 18 a 21 h – Esplanada de 
l’Embotelladora

PETITS SECRETS EN CONSERVA
Cia. Tombs Creatius & Toti Toronell

GARRINADA

19.30 h – Escola Argentona

KETEKALLES
20 h – Font del Mig

¡PLAY! 
Ual·la!
Música-teatre

21 h – Pista del Centre Parroquial

HAVANERES AMB GRUP BOIRA
GARRINADA

22 h – Escola Argentona

LADILLA RUSA + DJ HOCHI 

22.30 h – Escola Bernat de 
Riudemeia

ENCENEM LA NIT! 

DIVENDRES 6 D'AGOST
9.30 h – Des de la plaça del Molí

22A PEDALADA POPULAR

12 h – Teatre La Sala 

COLORS  
December Quintet
Teatre multidisciplinari. A partir 
de 8 anys

13 h – Plaça Nova

21A REPICATRONADA 
De 17 a 21 h – Font Picant

CIRCUIT D’AVENTURES
18 h i 20.30 h – Esplanada de 

l’Embotelladora 

DISORDER
Cia. PereHosta  
Teatre-clown. A partir de 10 anys

GARRINADA

18 h – Escola Argentona

ITAL SOUND

19 h – Esplanada de 
l’Embotelladora

QUOTIDIAFONISMES
Bufa&Sons

19 h – Escola Bernat de Riudemeia

BALLADA DE SARDANES 
AMB LA COBLA BISBAL JOVE
GARRINADA

20 h – Escola Argentona

STILL ILL
20 h – Font del Mig

CANCIONES DEL FOLKLORE
Alba Carmona
Música

GARRINADA

22 h – Escola Argentona

LA SRA. TOMASA + DJ DOMINGO EL 
GRAN
22.30 h – Escola Bernat de 
Riudemeia

RECTORIUS

CURSA (05/08)

SORTIDA ARRIBADA

 CREU ROJA
 POLICIA LOCAL

 ESPAI FESTA MAJOR
 PARADA BUS
 PUNTS LILES
 APARCAMENT FESTA 

MAJOR

P

P



9.30 h – Des de la plaça Nova 

41A CURSA POPULAR 
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Distància: 5 km. Per veure el recorregut, 
consulteu el mapa. Beguda i diplomes per a 
tots els participants. La inscripció s’efectuarà 
telemàticament a través del formulari del web 
de l’Ajuntament. 
Més informació a www.argentona.cat.

Patrocinadors: Fleca Casas

12 h – Davant la Biblioteca Municipal Joan 
Fontcuberta i Gel

PRIMER SORTEIG DE PREMIS 
CAMPANYA MOU-TE PEL ZERO
Sorteig públic de premis entre tots els parti-
cipants dels reptes que proposa la campanya 
Mou-te pel Zero a Argentona!
La campanya es va iniciar el passat 5 de juny 
i té una durada d’un any. Cada dos mesos es 
fa un sorteig de premis valorats en 100 euros i 
relacionats amb la campanya i amb activitats 
d’oci i cultura que s’ofereixen al municipi. Per a 
més informació podeu consultar el web:
https://moutepelzero.cat/argentona

De 17 a 21 h – Font Picant

TARDA FAMILIAR A LA FONT PICANT
La Font Picant és l’espai idoni per passar-hi una 
tarda familiar de tallers i espectacles. 
Enguany en aquest indret podrem gaudir de 3 
tardes amb diversos espectacles i activitats.

De 17 a 21 h – Font Picant

CIRCUIT D’AVENTURES
Activitat adreçada a nenes i nens de 5 a 14 anys

Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Veniu a passar una tarda d’aventures a la 
pineda de la Font Picant: tirolina, segway, tir 
amb arc…

19 h – Esplanada de l’Embotelladora

REMEMBER SHOW
Cia. Teatre Mòbil & Marcel Gros  
Teatre-clown. Tots els públics
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

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

DIJOUS 5 D’AGOST



De 18 a 21 h – Esplanada de 
l’Embotelladora

PETITS SECRETS EN CONSERVA
Cia. Tombs Creatius & Toti Toronell
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Tenim secrets guardats. Però se’ns escapen. 
Potser mirant pel forat del pany es desco-
breixen perspectives impossibles. Potser 
escoltant converses dissimulades per telèfon 
o sentint els sons ocults pel voltant es des-
tapa tot el que està amagat. No sabem què 
hi ha a dins de l’ou misteriós, ni darrere de 
cada porta. Només si us deixeu endur per la 
curiositat i us atreviu a jugar descobrireu tota 
la història, el nostre secret més íntim, l’origen 
de tot plegat. Potser jugar és el secret.

GARRINADA

19.30 h – Escola Argentona

KETEKALLES
Preu: 3 € 

Venda d’entrades i packs: ticketara.com/b/la-garrinada

Amb un discurs diferent de qualsevol altre, 
transgressor, sincer, intel·ligent, rebel, Ketekalles 
és un grup de dones fortes que amb una barreja 
de ritmes urbans que van de la rumba al trap, 
passant pel soul, el rock o el hip-hop, proposen 
altres maneres de construir-nos com a huma-
nitat i donen eines per sostenir-nos emocio-
nalment en aquest sistema.

20 h – Font del Mig

¡PLAY! 
Ual·la!
Música-teatre
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Ual·la! són diversió, Ual·la! són originalitat, 
Ual·la! són el virtuós duo barceloní format per 
Modesto Lai i Alba Rubio; Ual·la! són únics en 
el seu gènere. ¡Play!, el seu últim espectacle, és 
una invitació al joc permanent, a posar en re-
lació elements dispars sense un sentit concret 
per explorar possibilitats creatives sense límits 
i abraçar formes diverses i belles de la realitat 
que ens envolta cada dia. ¡Play! és també un 
concert de tablemusic, terme inventat pel grup 
per descriure el gènere tan particular de les 
seves cançons.

DIJOUS 5 D’AGOST
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21 h – Pista del Centre Parroquial

HAVANERES AMB GRUP BOIRA 
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

La renovació constant del repertori és una de 
les característiques del grup, que opta prefe-
rentment per les composicions més actuals, 
sense oblidar les havaneres més tradicionals i 
conegudes. A part de l’havanera, el seu variat 
repertori abasta gèneres molt diversos com 
ara el tango, el vals mariner, el bolero, la bala-
da, la sardana... 

22.30 h – Escola Bernat de Riudemeia

ENCENEM LA NIT! 
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Els Diables d’Argentona voldrien dansar amb 
els vilatans i les vilatanes sota les espurnes, però 
com que no pot ser, han preparat una mostra de 
figures i enceses perquè el públic pugui gaudir i 
redescobrir tots els elements que formen la colla.
A càrrec de Diables d’Argentona
Amb la presència de Protecció Civil d’Argentona
Transmès en diferit al canal de YouTube de l'Ajuntament 

GARRINADA

22 h – Escola Argentona

LADILLA RUSA + DJ HOCHI
Preu: 5 € (inclou DJ) 

Venda d’entrades i packs: ticketara.com/b/la-garrinada

L’electro-pop humorístic dels periodistes Tania 
Lozano i Víctor F. Clares aterrarà a la Garrinada 
per fer-nos ballar amb els ritmes més disco i les 
lletres més estripades. Ladilla Rusa s’ha conso-
lidat com un dels grups humorístics de refe-
rència i ha engendrat himnes com “Macaulay 
Culkin” o “Kitt y los coches del pasado”.

DIJOUS 5 D’AGOST

http://ticketara.com/b/la-garrinada


9.30 h – Des de la plaça del Molí

22A PEDALADA POPULAR
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Distància: 11 km. Beguda per a tots els 
participants. És obligatori l’ús del casc i 
recomanable portar complements com ara 
colzeres i genolleres. La inscripció s’efectuarà 
telemàticament a través del formulari del web 
de l’Ajuntament. 
Més informació a www.argentona.cat

Patrocinadors: Fleca Casas

12 h – Teatre La Sala 

COLORS  
December Quintet
Teatre multidisciplinari. A partir de 8 anys
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Sota la direcció artística de Toni Mira i amb la 
coproducció de l’Associació Cultural de Gra-
nollers, December Quintet ens fa arribar aquest 
espectacle amb els colors com a eix central. 
Qualsevol emoció es pot vincular a un color, i a 
la inversa, qualsevol color es pot relacionar amb 
un sentiment o emoció. El concepte del color 
també és emprat en la música i en el moviment. 
A Colors es juga amb totes aquestes premisses, 
amb imaginació, una escenografia simple i 
màgica i un món ple de colors sonors, corpo-
rals i visuals, però sobretot amb molta música.

13 h – Plaça Nova

21A REPICATRONADA 
Transmès per Ràdio Argentona

Com cada any, els Diables d’Argentona aco-
miadaran la Festa Major amb un homenatge 
ben sonor. La suspensió de la Festa Major de 
l’any passat va provocar que la colla no pogués 
homenatjar un col·lectiu que s’ho ben mereixia 
en aquell moment, les Cosidores d’Argentona, 
que de manera desinteressada es van passar 
mesos cosint mascaretes per a tota la població. 
Així doncs, l’encesa la faran elles!
A càrrec de Diables d’Argentona
Amb la presència de Protecció Civil d’Argentona

De 17 a 21 h – Font Picant

TARDA FAMILIAR A LA FONT PICANT
La Font Picant és l’espai idoni per passar-hi una 
tarda familiar de tallers i espectacles. 
Enguany en aquest indret podrem gaudir de 3 
tardes amb diversos espectacles i activitats.

De 17 a 21 h – Font Picant

CIRCUIT D’AVENTURES
Activitat adreçada a nenes i nens de 5 a 14 anys

Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Veniu a passar una tarda d’aventures a la 
pineda de la Font Picant: tirolina, segway, tir 
amb arc…

DIVENDRES 6 D’AGOST

Aquest espectacle i la companyia han estat en 

residència al teatre La Sala d’Argentona el 2021. 

ASSAIG
OBERT

17



18 h i 20.30 h – Esplanada de l’Embotelladora 

DISORDER
Cia. PereHosta  
Teatre-clown. A partir de 10 anys
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Cada dia fem tràmits, presentem docu-
ments, busquem certificats… fem papers. 
Avui l’oficina surt al carrer per ordenar i 
controlar, per fer veure al vianant els perills 
als quals s’exposa. Aquest oficinista trans-
forma l’espai fent feina; transformarà les 
nostres emocions. Ha vingut a canviar el 
món... o si més no ho intentarà! Un certifica-
dor de certituds. Acompanyat per la interac-
ció i participació del públic, redescobrirà i 
reordenarà el carrer. Esperi el seu torn!

19 h – Esplanada de l’Embotelladora

QUOTIDIAFONISMES
Bufa&Sons
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

En aquest espectacle Bufa&Sons presen-
ta nous temes, alguns de propis i també 
versions. Ho fa a la seva manera, descobrint 
i fent sonar nous ‘quotidiàfons’, objectes 
quotidians que a les mans de Xavi Lozano 
es converteixen en instruments musicals 
extraordinaris. Amb originals composicions 
musicals, algunes sorpreses inesperades i 
tocs d’humor, aquest nou concert represen-
ta un pas endavant en el seu treball de surre-
alisme instrumental, per seguir demostrant 
que la música és on decidim trobar-la.

GARRINADA

18 h – Escola Argentona

ITAL SOUND
Preu entrada: 3 € 

Venda d’entrades i packs: ticketara.com/b/la-garrinada

L’accent més argentoní arriba a la Garrinada 
de la mà d’Ital Sound i el seu característic so 
reggae. La vitalitat i la puresa d’aquests vuit 
músics omplirà d’energia l’escenari de Les 
Fonts i no deixarà ningú indiferent. Roots, 
rocksteady, ska i step són només alguns dels 
sons dels quals podreu gaudir i que acostaran 
la seva lluita i el seu amor al públic 

19 h – Escola Bernat de Riudemeia

BALLADA DE SARDANES 
AMB LA COBLA BISBAL JOVE
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

La Cobla Bisbal Jove va ser creada el 3 de març 
de 1990 amb músics formats a l’Escola de Cobla 
Conrad Saló de la Bisbal d’Empordà, fundada 
l’any 1981. La seva oferta inclou audicions de 
sardanes, oficis solemnes, cercaviles, balls 
vuitcentistes, concerts pedagògics, enregistra-

DIVENDRES 6 D’AGOST

http://ticketara.com/b/la-garrinada


ments, aplecs i concerts de música per a cobla, 
i aposta per la barreja de tradició i innovació i 
per acostar la cobla a nous públics, a través de 
la fusió amb diferents gèneres musicals i les col-
laboracions amb artistes de tota mena.

20 h – Font del Mig

CANCIONES DEL FOLKLORE
Alba Carmona
Música
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

El darrer concert en aquest espai ens acosta el 
flamenc i les músiques del món combinant tra-
dició, poesia i modernitat d’una manera única.
Canciones del folklore és un homenatge als 
cants populars, a la riquesa i la personalitat de la 
música de tradició oral. El poble canta i balla per 
divertir-se, però també ho fa com a ritual, com 
a creença i concepció ideològica, com a reclam 
i queixa, com a manifest de l’amor.

GARRINADA

20 h – Escola Argentona

STILL ILL
Preu entrada: 3 € 

Venda d’entrades i packs: ticketara.com/b/la-garrinada

El cantant de Lágrimas de Sangre presenta el 
primer disc en solitari, i ho fa en la seva llengua 
materna, el català. Amb sonoritats que recorden 
el grup però també amb un vessant més intros-
pectiu, Allò que mai no mor va ser gestat durant 
el confinament, i Still Ill vindrà a desconfinar-lo 
a la Garrinada.

GARRINADA

22 h – Escola Argentona

LA SRA. TOMASA + DJ DOMINGO EL GRAN
Preu: 5 € (inclou DJ) 

Venda d’entrades i packs: ticketara.com/b/la-garrinada

L’energia i la fusió de La Sra. Tomasa tornen a 
l’escenari de la Garrinada. El grup, ben conegut 
i estimat pel públic argentoní, vindrà a presen-
tar el tercer disc, Alegre pero peligroso, en què 
ha fet una aposta clara per la internacionalitat, 
amb col·laboracions d’arreu.

22.30 h – Escola Bernat de Riudemeia

RECTORIUS
Cal inscripció prèvia (més informació a la pàgina 23)

Quintet de recent formació, integrat per cinc 
virtuosos: Jordi Nogueras (guitarra), Jordi 
Pegenaute (guitarra), Joan Rectoret (baix i 
composició), Roc Sala (teclats) i Mikel Weiss 
(bateria). El seu objectiu és donar veu a diverses 
cançons compostes per Joan Rectoret que teni-
en maquetades 
i que aquest va 
pensar que valia la 
pena de fer sortir 
a la llum. Temes 
propis on es 
barregen diversos 
estils musicals, del 
flamenc al rock 
passant pel pop, la 
clàssica i la fusió.

DIVENDRES 6 D’AGOST
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SI BEUS FES-HO AMB MODERACIÓ

- ALCOHOL
+ FESTA - RISCOS

+ DIVERSIÓ- -
+ 

1  No es ven alcohol a menors d’edat

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

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

4  Tenim aigua i una variada  
oferta de begudes sense alcohol

FES 
TES 
RESPON 
SABLES

…AMB CAP!

CAP A
LA FESTA



Del 31 de juliol al 6 d’agost, d’11 a 13 h i de 
18 a 20 h – Saló de Pedra

EXPOSICIÓ DE GEGANTS I CAPGROSSOS DE LA 
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS D’ARGENTONA
Aforament limitat

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

Ho organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona

Del 4 al 6 d’agost, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

EXPOSICIONS AL MUSEU DEL CÀNTIR 

EXPOSICIÓ PERMANENT
5 àmbits temàtics sobre el món dels càntirs + 
Espai Picasso.

TRANSVERSALITATS EN CERÀMICA CONTEMPORÀNIA 
Exposició temàtica del fons de ceràmica artís-
tica del museu, amb obres dels millors autors 
dels segles XX i XXI nacionals i internacionals: 
Artigas, Cumella, Casanovas, Madola, Serra, 
Blasco i Mestre, entre altres.

ACTIVITATS PERMANENTS
NATURAREZA, D’ALBERTO BUSTOS
Exposició temporal de ceràmica contemporània.

Del 4 al 6 d’agost, de 18 a 21 h – Carrer 
Gran, davant la Biblioteca Municipal Joan 
Fontcoberta i Gel

VENDA DEL CÀNTIR DE L’ANY 
Als matins el càntir es vendrà al Museu, 
excepte el dia 4 que es vendrà a la parada del 
costat de la Font de Sant Domènec, després 
de la benedicció.

Del 4 al 8 d’agost, de 17.30 a 00.30 h – Zona 
Esportiva Municipal Raül Paloma 

FIRA D’ATRACCIONS
Aforament limitat

El diumenge 8 d’agost per la compra d’un tiquet 
se’n regalarà un altre (2x1).
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INFORMACIÓ D’INTERÈS…
LA FESTA MAJOR D’ARGENTONA 
DES DEL MÒBIL

La Regidoria de Festes, amb el suport de l’Àrea de 
Comunicació, ha dissenyat una aplicació mòbil 
per a la Festa Major on podreu:

- Consultar la programació d’activitats
- Sincronitzar recordatoris i alarmes amb el mòbil
- Accedir a la reserva d’entrades i invitacions 
- Consultar aforaments dels espais 
- Rebre notificacions de novetats d’última hora

Per descarregar l'APP de la 
Festa Major escanegeu el 
codir QR o bé enllaceu amb 
www.argentona.cat/ 
appfestamajor

PROTOCOL D'ACCÉS COVID-19

ELS ESPAIS
Amb l’objectiu de garantir el protocol i complir 
les mesures establertes per la normativa vigent, 
en aquesta edició tan extraordinària de la Festa 
Major tota la programació i actes presencials 
a l’aire lliure es concentraran en quatre espais 
principals: l’Escola Bernat de Riudemeia, 
l’Escola Argentona, la Font del Mig i la Font 
Picant. El teatre La Sala també serà un espai on 
es realitzaran diversos espectacles.

L’ús de la mascareta és obligatori per 
a totes les persones i en tots els espais 
de la Festa Major.

S’han habilitat punts amb dispensa-
dors de gel hidroalcohòlic.

No oblidis la importància de la higie-
ne de mans. Utilitza els dispensadors.

Sigues responsable i respecta la 
distància de seguretat entre grups, 
mantenint-te en la teva bombolla de 
convivència o ampliada.

No es pot menjar ni beure excepte en 
les zones habilitades.

Respecta la distància de seguretat de 
1,5 metres entre les persones en tot 
moment.

Aforament limitat per poder garantir 
la distància mínima entre persones, 
segons la normativa vigent.

La Festa Major és un espai lliure de 
fums. No es pot fumar a cap dels espais.

L’accés i el desallotjament dels espais 
es farà de manera esglaonada sota 
control del personal de l’organització.

S’han delimitat zones separades 
per evitar el contacte i garantir la 
distància de seguretat adequada entre 
compa nyies, personal de l’organitza-
ció, personal tècnic i públic assistent.

1,5 m

http://www.argentona.cat/appfestamajor
http://www.argentona.cat/appfestamajor
http://www.argentona.cat/
appfestamajor


INSCRIPCIÓ PRÈVIA I ENTRADES
Per poder accedir a les activitats presencials i 
a l’aire lliure serà imprescindible disposar de 
tiquet-invitació. Es podrà sol·licitar un màxim 
de 6 invitacions per persona i acte. 

Com aconseguir les invitacions? 
- De manera anticipada i presencial: A l’Espai de 

la Festa Major dins l’horari d’atenció al públic, a 
partir del 26 de juliol. 

- De manera anticipada: A través de l’app de la 
Festa Major o de www.argentona.cat, a partir del 
28 de juliol.

Inscripcions a la Cursa, Pe-
dalada o Circuit d'Aventures:
Enllaçant a aquest QR o a tra-
vés de www.argentona.cat/
inscripcionsfestamajor

Es demana coresponsabilitat a les persones 
que adquireixin invitacions, i que facin tot 
el possible per assistir als espectacles, ja que 
l’aforament és limitat i el fet de no assistir-hi 
provocarà que altres usuàries en quedin fora. 
Si heu adquirit invitacions i finalment no les 
podreu utilitzar contacteu amb areacultura@
argentona.cat per tal d’alliberar-les.

CONSELLS DE SEGURETAT 
PER ALS ACTES DE FOC

Veïns i públic
- Tots els actes amb pirotècnia aniran precedits 

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

- A la Coetada procureu no mirar enlaire, per 
evitar possibles lesions a la cara a causa de 
l’impacte no desitjat de les canyes dels coets 
en caure. Si sou veïns dels voltants de l’Escola 
Bernat de Riudemeia, enretireu els vehicles i els 
obstacles (testos, bosses, taules i cadires, etc.) i 

plegueu tendals, carpes i piscines inflables pel 
mateix motiu.

- Tanqueu totes les portes i balcons.
- 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.

INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT
Del 3 al 6 d’agost s’habilitarà una zona d’esta-
cionament vigilat, a la carretera comarcal 
C1415, reconvertida en aparcament, des de 
la rotonda de les Palmeres fins a l’alçada del 
carrer 1 d’Octubre.

Les afectacions del trànsit es concentraran 
principalment a l’entorn més proper als quatre 
espais d’activitats a l’aire lliure d’aquesta Festa 
Major: l’Escola Bernat de Riudemeia, l’Escola 
Argentona, la Font del Mig i la Font Picant.

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
Casal de la Gent Gran (Av. Puig i Cadafalch, 2-4).
Dies 6 i 7 d’agost, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
• Durant els dies de la Festa Major les escombrari-

es es recolliran segons el calendari previst.
• No obstant això, recomanem treure la brossa a 

partir de les 23 h a tots els carrers al voltant dels 
espais de la Festa Major.

Als espais on se celebren actes i activitats hi 
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!

…I LA PÀGINA 23
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