DIUMENGE 16 DE GENER
TRADICIONALS TRES TOMBS
12 h — Sortida
des del Polígon Nord
12.30 h — Arribada
a la Plaça Nova
Podeu consultar el
recorregut dels Tres
Tombs al plànol

FIRA MERCAT DE
PRODUCTE ARTESÀ
FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ
Venda de productes artesanals i de proximitat
Diss. 15 i dium. 16 de gener — Plaça Nova
Horari: de 10 a 14.30 h i de 17 a 20.30 h

RUTA POETICOLITERÀRIA PER ARGENTONA
11 h — Acte itinerant per diversos llocs de la Vila.
Sortida des del restaurant Racó d’en Binu

Ruta literària relacionada amb autors que tenen
alguna vinculació amb Argentona. Lectura del
dossier elaborat per Llorenç Soldevila.
HO ORGANITZA: AMICS DE LA POESIA D’ARGENTONA I CENTRE
D’ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL

Espectacle guanyador del
4t Premi Xarxa Alcover de la
Mostra Igualada
HO ORG. : XARXA D’ESPECTACLES INF. I JUVENILS D’ARGENTONA

Calceu adequadament
(calçat esportiu, de muntanya,
etc.) i protegiu-vos els ulls.
HO ORGANITZA: SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

ACTIVITATS RELIGIOSES
OFICI EN HONOR A SANT JULIÀ
Diumenge 9
12 h — l’Església Parroquial de Sant Julià
Ofici en honor a Sant Julià. Missa presidida
per Javier Vilanova Pellisa, bisbe auxiliar de
Barcelona. La coral Càntir d’Or, dirigida per
Glòria Suari, ajudarà amb els cants.
HO ORGANITZA: PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ D’ARGENTONA

No demaneu aigua als
veïns, feu sempre cas
al Servei d’ordre de
l’Organització i no obstruïu
mai ni diables ni portadors.
No recolliu ni manipuleu
les restes d’artificis
que no s’hagin cremat.

VEÏNS I PÚBLIC

Retireu els vehicles i els
obstacles (testos, bosses,
taules i cadires, etc.) del
recorregut, recolliu la
roba estesa i plegueu els
tendals.
Tanqueu portes i balcons i,
si cal, protegiu els vidres de
finestres i aparadors amb
cartrons (no amb paper).

Si en trobeu 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 sanitària.
Respecteu la distància
de seguretat, situeu-vos
darrere de les tanques
que delimiten l’espai i
ateneu les instruccions de
Protecció Civil.
En cas d’accident,
mantingueu la calma,
faciliteu l’accés dels
serveis mèdics i seguiu-ne
les instruccions.
Quan finalitzi l’espectacle
pirotècnic, desallotgeu el
lloc ordenadament.

És molt important que
no llanceu aigua als
participants (l’aigua pot
produir relliscades i pot
provocar que la pólvora, si
es mulla, exploti a deshora).

3. Inici Cercavila de Gegants
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En cas de pluja s’anul·laran
els actes i les activitats
de carrer. S’anunciarà
a les xarxes socials de
l’Ajuntament d’Argentona.
L’organització es reserva
el dret de modificar el
programa per raons de
seguretat, climatològiques,
de força major o d’evolució
de la covid-19.

L’ús de la mascaretaés
obligatori en espais tancats
i en espais públics.
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MESURES COVID-19
I ALTRES INFORMACIONS
D’INTERÈS

Recorda que a tots el
espais cal mantenir una
distància de seguretat entre
persones d’1,5 metres.
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Informació i inscripcions a ceargentoninsjc@yahoo.es

L’Alma és una nena que ha de fugir del seu país
perquè veu com al cel, en lloc de volar-hi estels, un
dia hi arriben els avions. Després d’un llarg viatge
arriba a un indret desconegut, on tothom té de tot
però no volen compartir res amb ella. Amb enginy,
converteix unes pedres
que ha trobat pel camí en
una sopa de pedres que
transforma l’individualisme
de tot un poble en una
feina en equip i dona una
lliçó de vida a tots aquells
que inicialment li havien
tancat la porta.

Protegiu-vos el cos
amb roba de cotó,
preferiblement vella, amb
mànigues i pantalons llargs.
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2. Inici Banyetes
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HO ORGANITZA: COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS D’ARGENTONA

PARTICIPANTS

1. Inici Bèsties de Foc

C/Gran

Tradicional cercavila amb els gegants i
grallers d’Argentona.

CONSELLS DE SEGURETAT
I R ECOMANACIONS PER
ALS ACTES DE FOC

Porteu un barret que
us cobreixi tot el cap i
tapeu-vos el clatell amb un
mocador de cotó.

HO ORGANITZA: COMISSIÓ
SANT ANTONI ABAT

SOPA DE PEDRES DE LA CIA. ENGRUNA TEATRE
18 h — Teatre La Sala
Preu: 6 € i 7 € (carnet de família nombrosa o
monoparental i venda anticipada). Recomanada
a partir de 3 anys. Durada: 50 minuts

ITINERARIS

C/Sant Sebastiàx
de Bai

PLANTADA I CERCAVILA DE GEGANTS
I GRALLERS
9 h — Plantada, 11 h — Cercavila.
Des de la plaça del Geganter Joan Padrós fins a la
plaça Nova (vegeu el recorregut al plànol)

ACTIVITATS PERMANENTS
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L’accés i el desallotjament
dels espais es farà de
manera esglaonada.
Caldrà seguir sempre
les senyalitzacions i
indicacions del personal
de l’organització.
Serà necessari arribar als
espais de representació
amb un mínim de 30 minuts
d’antelació per facilitar
l’entrada esglaonada.
Si penses que pots tenir
símptomes de covid-19 o
has estat en contacte amb
algú diagnosticat del virus,
queda’t a casa.

No recolliu ni manipuleu
les restes d’artificis que no
s’hagin cremat. Si en trobeu
algun, aviseu la Policia
Local o l’Organització.
MÉs INFO A WWW.ARGENTONA.CAT / FB I IG: CULTURAIFESTESARGENTONA / TW: AJARGENTONA

Les mesures seran de
compliment obligatori per
part de tots els assistents.

ELS DIABLES
D'ARGENTONA
Als Països Catalans tenim una
gran tradició de festes del foc:
correfocs, cercaviles, balls de
diables... Són expressions festives
molt arrelades a la nostra cultura,
dutes a terme per colles de
diables i per colles amb bestiari
de foc (figures zoomòrfiques com
ara dracs i mules, però també
altres éssers fantàstics propis de
la cultura mitològica catalana).
A la Vila hi tenim la nostra colla, la
dels Diables d’Argentona, formada
per més de cent persones
disposades a cremar, en tot
moment, el nostre calendari festiu.
Una colla, uns diables, que són
part de la nostra cultura popular
i festiva i de la nostra identitat.
Una colla que aquest proper
Carnestoltes celebrarà 30 anys.
La imatge de la Festa Major
d’Hivern d’enguany, realitzada
per Cristina Casabella, vol
retre homenatge i donar a
conèixer la figura dels Diables i,
concretament, la Colla de Diables
d’Argentona.

DIVENDRES 14 DE GENER
INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ
“LES FORMES EN ELS
ATUELLS CERÀMICS:
TERRISSA TRADICIONAL
PER A AIGUA DE LA
COL·LECCIÓ JOAN MAJÓ”
19 h — Museu del Càntir d’Argentona

DISSABTE 15 DE GENER
CONFERÈNCIA I INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ “FOTOGRAFIES DE NATURA”,
DE SEBASTIÀ RIERA
19.30 h — Saló de Pedra (aforament limitat)
Tot seguit,
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
DE FOTOGRAFIES
Dates: Del 14 al 30 de gener de 2022, ambdós
inclosos. Horaris de visita: Divendres i dissabtes
de 17 a 20 h i diumenges d’11 a 14 h.
L’exposició, homenatge a Sebastià Riera,
professor de la Facultat d’Educació, Traducció
i Ciències Humanes, ens mostra una selecció
de l’obra fotogràfica que aquest va anar fent
al llarg dels anys en sortides naturalistes
realitzades en companyia de Joan Culí, curador
de la mostra. Una exposició de fotografies de
natura que ha facilitat la família de Sebastià
Riera i Joan Culí, amic i alumne seu.

HO ORGANITZA: MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA

Prèviament es durà a terme una conferència a
càrrec del doctor Jordi Martí (Universitat de Vic
- Universitat Central de Catalunya), especialista
en natura.
HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL

EL GALLARDO ESPAÑOL, PEYU
20.30 h — Teatre La Sala
Preu: 10 € (taquilla) i 7,5 € (anticipada)
Durada: 90 minuts
Un autèntic i desbordant espectacle d’humor.
Una obra de teatre
interpretada
íntegrament en
castellà en què
l’escenari de l’etern
conflicte entre
moros i cristians
serveix d’excusa
per explicar una
història d’amor
prohibit amb grans
dosis d’humor i
sarcasme. A través
de l’humor àcid
toca temes de
màxima actualitat com la manipulació dels
mitjans, el racisme i la crisi dels refugiats,
tot i que té com a eix central la repressió
i la censura que es viu a l’Estat espanyol.
L’humorista osonenc fa una classe magistral
d’interpretació, recreant espais, situacions i
personatges com Alimuzel, Don Fernando o
la princesa Arlaxa, amb recursos teatrals tan
simples com la il·luminació o l’ambientació
sonora. Una autèntica comèdia farcida
d’ironia, sarcasme i humor, el gènere amb què
tan bé es desenvolupa en Peyu.
Venda d’entrades: Anticipades a partir del 4 de gener
a les 10 h a www.argentona.cat i a l’Ajuntament, i a
taquilla una hora abans del concert (aforament limitat).

BALLADA
DE SARDANES
AMB LA COBLAMONTGRINS
12 h — Plaça Nova Escola Bernat de Riudemeia

13A TROBADA DE BESTIARI
D’ARGENTONA
17 h — Plaça de Vendre
La Trobada de Bestiari, convida al Moskamot
de Santa Eulàlia (Barcelona) i l’Atzeries de La
Vella de Gràcia que, juntament amb La
Polseguera, es planten a la plaça de Vendre
perquè petits i grans les puguin contemplar
i aprendre’n la història. Durant l’estona de la
plantada hi haurà activitats per a la quitxalla,
amb la col·laboració de l’Agrupament Escolta
Calabrot d’Argent.

Enguany tindrem a Argentona una de les
millors cobles de Catalunya. Fundada l’any
1884 a Torroella de Montgrí, és la cobla
més antiga en actiu.
ACTUACIÓ D’ACROBÀCIA
I FIGURES HUMANES
12.30 h — Pista del Centre
Parroquial (aforament limitat)
Actuació de gimnàstica
esportiva del grup de
mitjans i del grup de
grans. Una exhibició de
salts, acrobàcies,
equilibris i figures que,
sense dubte, ens tornaran
a deixar bocabadats.
HO ORGANITZA: CLUB ESPORTIU CRAZY JUMPERS

XXI, per arribar a la música catalana i acabar
amb temes que no poden faltar mai. També
podreu sentir els solistes de l’orquestra, que
porten els instruments al límit en obres que
requereixen un gran virtuosisme interpretatiu.

Venda d’entrades: Anticipades a partir del 4 de gener
a les 10 h a www.argentona.cat i a l’Ajuntament, i a
taquilla una hora abans del concert (aforament limitat).

TABALADA CONJUNTA
18.45 h — Plaça de Vendre
Tabalada amb les colles participants a la
13a Trobada de Bestiari d’Argentona.

HO ORGANITZA: DIABLES D'ARGENTONA / FOTO: CRISTINA VILLA

CONCERT DE FESTA MAJOR
AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS
18.30 h — Teatre La Sala
Preu: 4 €
Amb una trajectòria de més de 135 anys als
escenaris, l’Orquestra Montgrins ofereix un
concert que combina tradició i modernitat,
per agradar a tots els públics. Deixeu-vos
endur pels sons i lletres, que us transportaran
per l’espai i el temps a través de diverses
dècades del segle XX amb pinzellades del

PETIT CORREFOC DELS BANYETES
19 h — Plaça de Vendre
i carrers adjacents (vegeu el recorregut al plànol)
CERCAVILA DE FOC AMB LA POLSEGUERA
I LES BÈSTIES CONVIDADES
19.30 h — Plaça de Vendre
(vegeu el recorregut al plànol)
Cercavila de foc amb les bèsties participants
a la Trobada pels carrers de la vila i fins a la
plaça Nova.
HO ORGANITZA: DIABLES D'ARGENTONA

