
14a Mostra de Bestiari 
de Foc i activitats 
infantils
A les 17h a la plaça de 
Vendre 
Enguany, les bèsties convidades 
juntament amb la Polseguera 
són la Garsa de Sant Feliu del 
Llobregat, el Mamut Venux de 
Sant Vicenç dels Horts i el Drac 
Braulio de Sant Joan Despí.

També, activitats per a la quitxalla. 
Col. Agrupament Escolta Calabrot 
d’Argent.
Org. Diables d’Argentona

Tabalada conjunta  
18.45h - Plaça de Vendre
Amb les colles participants a la 
Mostra de Bestiari de Foc.
Org. Diables d’Argentona

Petit correfoc
dels Banyetes
19h - Plaça de Vendre > 
carrers adjacents 
Org. Diables d’Argentona

Cercavila de foc amb la 
Polseguera i les bèsties 
convidades
19.30h - Plaça de Vendre > 
Plaça Nova
Org. Diables d’Argentona

Repicada de campanes 
Julianes i Julians  
Després de l’Ofici - 
Campanar de l’Església Sant 
Julià
A càrrec. Campaners d’Argentona.

Cercavila de Gegants
i Grallers
Tot seguit - Plaça de 
l’Església > Plaça Nova  
A càrrec. de la Colla de Geganters i 
Grallers d’Argentona

Tallers per a infants
11h - Plaça Nova (darrere el 
Tramvia)
Org. Colla de Geganters i Grallers 
d’Argentona

Ballada de sardanes 
a càrrec de la Cobla 
Montgrins
12h - Plaça Nova 

Actuació d’acrobàcies
i figures humane
12.30h - Pista del Centre 
Parroquial 
Org. Club Esportiu Crazy Jumpers

Concert amb l’Orquestra 
Montgrins
18.30h - La Sala d’Argentona
Fundada el 1884, és una gran 
orquestra amb músics d’alt nivell, 
que ofereixen un concert amb un 
repertori completament nou cada 
any, en el qual hi ha tant èxits 
internacionals per complaure 
tots els públics com grans temes 
catalans per acontentar el sector 
més tradicional.

Venda d’entrades: 4€ Anticipades, a partir 
del 9 de gener a www.argentona.cat i a 
l’OAC de l’Ajuntament, i a la taquilla de La 
Sala una hora abans del concert. 

44a Trobada de Plaques 
de Cava 
8 > 13h - Plaça Nova 
(darrere el Tramvia)
Org. Amics de les Plaques de Cava del 
Maresme

Plantada de Gegants
9h - Plaça del Geganter Joan 
Padrós
Rebuda i presentació de les 
colles convidades.
Org. Colla de Geganters i Grallers 
d’Argentona

Cercavila de Gegants i 
Grallers
10.30h - Plaça del Geganter 
Joan Padrós > Plaça Nova 
Org. Colla de Geganters i Grallers 
d’Argentona

Tradicionals Tres Tombs
12h - Polígon Nord
12.30h - Plaça Nova  
Amb l’animació de la Banda 
Musical Riverter.
Podeu consultar el recorregut al plànol. 
Org. Comissió Sant Antoni Abat

Espectacle familiar 
Miranius, de la 
companyia De Paper 
18h - La Sala d’Argentona 
Titelles i música, grills, aranyes, 
abelles, ocells, talps i formigues. 
La vida s’escampa per tots els 
racons. A la riba d’un riu, les 
bestioles comparteixen un tros 
de terra. Cadascuna amb el seu 
niu, el seu cau, el seu catau...
(carnet de família nombrosa o 
monoparental). 7 i 6€ Entrades 
anticipades a www.xarxaargentona.com, 
i a la taquilla de La Sala des d’una hora 
abans de l’espectacle.
Org. Xarxa d’Espectacles Infantils i 
Juvenils d’Argentona

Tarda de Gòspel
18h - Església de Sant Julià
Torna l’Argentona Cor de Gòspel, 
aquesta vegada a la tarda perquè 
en pugui gaudir tota la família, 
on les veus ressonen amb tota la 
plenitud.
Org. Argentona Cor de Gòspel

Nomenament de Llorenç 
Soldevila com a Soci 
d’Honor del CEAJC
19h - Saló de Pedra 
Doctor en filologia, professor, 
investigador literari, escriptor i 
persona emblemàtica en la vida 
literària i cultural d’Argentona i 
Catalunya.
Org. Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell

Inauguració de 
l’exposició “Albert 
Ràfols-Casamada. 
Obres de la Col·lecció 
Bassat (1947-2003)
19h - Museu del Càntir
La mostra d’Albert Ràfols-
Casamada ha estat comissariada 
pel Consorci del Museu d’Art 
Contemporani de Mataró, i 
gràcies a la col·laboració i la 
generositat de la Fundació 
Carmen i Lluís Bassat, que ha 
cedit les obres de l’artista per a 
aquesta exposició.
Horaris 13/1 > 26/2:
*Dimarts > divendres 10 > 14h i 16 >20h
*Dissabtes 11 > 14h i 17 > 20h
*Diumenges i festius 11 > 14h
Org. Museu del Càntir d’Argentona

Xerrada i debat: 
Pensions avui, pensions 
demà?
19h - Saló de Pedra
S’exposarà la situació de les 
pensions analitzant-ne el present, 
com se’n preveu el futur i què hi 
podem fer.
Org. Associació de Veïns d’Argentona

11 Dimecres

12 Dijous

Descoberta de la placa 
commemorativa de 
Consol Nogueras 
19h - C/Nou núm. 2
Consol Nogueras i Seda va ser 
una de les pioneres a Catalunya 
en la defensa i exercici dels 
drets democràtics de les 
dones. Amb motiu de la seva 
distinció com a filla predilecta 
de la vila, es descobrirà la placa 
commemorativa que se l’hi ha 
dedicat a la casa d’Argentona on 
va néixer l’any 1882.
Org. Ajuntament Argentona 
Col. Centre d’Estudis Arg. Jaume Clavell

Conferència i 
inauguració de 
l’exposició “1934-
1939. Pioneres 
del municipalisme 
feminista” 
Tot seguit - Saló de Pedra
Les eleccions municipals 
celebrades a Catalunya el 14 de 
gener de 1934 –les primeres 
d’aquest àmbit en què les dones 
van poder votar– representen 
l’entrada d’electes femenines 
a les institucions locals. Justa 
Goicoechea, Consol Nogueras, 
Fidela Renom i Nativitat Yarza van 
ser les pioneres.
Horaris > 29/1 inclosos el dissabte 14 i el 
diumenge 15:
*Divendres i dissabtes 17 > 20h
*Diumenges 11 > 14h
A càrrec. Josep Vall, director executiu de la 
Fundació Josep Irla.
Org. Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell

13 Divendres

Garrivern amb La 
Becaria, Elane,
Ignorantes i DJ Rule 
23h - Poliesportiu
La festa més porca es torna a 
posar guants i bufanda!
Aquesta Festa Major combatrem 
el fred de l’hivern amb tres grups i 
un DJ que venen a cremar-ho tot.
 
La Becaria serà l’encarregada 
d’obrir la nit amb un concert 
que, com defineix, “és com un 
confessionari on redimir-se dels 
pecats que imposa el 
sistema ‘sociopollista’”.

La festa continuarà amb el rap 
crític, revolucionari i feminista 
d’Elane, que s’ha consolidat 
com una de les MCs amb més 
potencial de 
l’underground català.

El punt àlgid de la nit arribarà 
amb l’humor dels maresmencs 
Ignorantes, uns vells coneguts de 
l’escena garrina que tornen amb 
la seva sàtira esbojarrada després 
d’haver publicat cançons com 
“Europa ens mira” o 
“Cuñado nini”.

I els últims compassos de la nit 
els encendrà DJ Rule, resident 
a la sala Clap, que punxarà les 
cançons que no poden faltar en 
aquest retorn de la Garrinada 
d’hivern. 
Org. La Garrinada - Aforament limitat

Garrivern
14 Dissabte 

Nit de festa
Concert amb Mala Vida
23.30h - Poliesportiu 
Després de l’èxit d’aquest estiu, 
Mala Vida torna amb noves 
versions de les cançons més 
canyeres de Radio Futura, 
Héroes del Silencio, Duncan Dhu, 
La Guardia, Mano Negra, M-Clan, 
Los Rodríguez, Sabina, El Último 
de la Fila, Hombres-G i Los 
Toreros Muertos, entre d’altres.

DJ Doña Juana
01.30h - Poliesportiu 
Doña Juana DJ és un homenatge 
a totes les Joanes de la història, 
i consegüentment a totes les 
dones. És una festa on està 
convidat a ballar tothom que 
estigui disposat a conviure en 
un espai de celebració en el qual 
oblidar-se dels maldecaps del 
dia a dia. Mourem el cos amb 
els temes que ens han marcat 
tota la vida, els dels anys 80 
que no moren mai. Quan em 
digueu “yo quiero bailar” us 
diré que “hay que ser torero” 
perquè “solo se vive una vez”... i 
això ho faig perquè “it’s my life” 
i…“mamma mia” com ens pujarà 
la “bilirrubina”...

15 Diumenge

Fira-mercat d’Artesania 
i Alimentació
Plaça Nova -
dissabte 14 i diumenge 15 -
10 > 14.30h i  17 > 20.30h

Grup Tercer Món. 
Productes de Comerç 
Just
Plaça Nova -
dissabte 14 i diumenge 15 -
10.15 > 17.30h
Mostra i divulgació dels 
productes de comerç just. Tast de 
xocolata desfeta - dissabte 14 a 
la tarda, i tast de cafè - diumenge 
15 al matí.
Org. Fundació Grup Tercer Món

Activitats 
permanents

Actes de foc

*

Ofici en honor a Sant 
Julià Acte religiós
11h - Església de Sant Julià
Presidit pel mossèn Àlex Marzo. 
Ens acompanyarà la Coral Càntir 
d’Or, dirigida per Glòria Suari.

Acte religiós
+ :)

!

Crazy Jumpers
Correfoc de bèsties 
convidadesTres Tombs Ignorantes

Gòspel



Organitza
Ajuntament
d’Argentona

Col·labora
Comissió 
de festes

Amb el suport

Conta la història que cap a final del segle XVII la vila 
d’Argentona va rebre la visita inesperada del bisbe de Barcelona. 
Durant la seva estada al poble va amonestar el capellà per les 
condicions en què es trobava la parròquia ja que, entre altres 
greuges, havia trobat l’aviram passejant i picotejant lliurement 
pel cementiri, un fet que va considerar un sacrilegi de molt mal 
gust. Després d’això, el bisbe va anunciar una segona visita per 
tal d’observar si s’havien canviat algunes de les lamentables 
condicions en què es trobava l’església i el seu entorn. 

El poble i el seu mossèn esperaven amb preocupació la visita 
del bisbe de Barcelona. El campaner va ser l’encarregat d’estar 
a l’aguait i de fer saber, a toc de campana, als argentonins i 
argentonines si el bisbe s’acostava per així poder-li fer una bona 
rebuda. 

Un bon dia, el campaner va veure des de la torre una munió 
de pols que s’aixecava riera enllà en direcció al poble, i 
automàticament va començar a repicar les campanes per 
avisar que el bisbe s’acostava. Però quina va ser la sorpresa 
de la gent del poble quan va veure que aquella polseguera que 
s’aixecava no era pas de la carrossa del bisbe, sinó d’un carro 
amb dues truges ben bacones. Des de llavors, als i les habitants 
d’Argentona se’ls coneix com a repicatruges, i diuen que al bisbe 
l’empipada per la confusió encara li dura. 

La imatge de la Festa Major d’Hivern d’enguany, realitzada per 
Maria Cejudo, vol donar a conèixer aquesta llegenda que ha 
servit per donar nom a diversos elements festius de la Vila: 
la Polseguera, la Garrinada, els gegants del Centre Parroquial 
(un porc, una truja i dotze garrins) i el malnom amb el qual són 
coneguts els vilatans i vilatanes d’Argentona.

La Llegenda dels Repicatruges

! Consells de seguretat i recomanacions per als actes de foc
Participants
*Protegiu-vos amb roba de cotó, 
amb mànigues i pantalons llargs.
*Porteu un barret que us cobreixi 
tot el cap i tapeu-vos el clatell amb 
un mocador de cotó.
*Calceu adequadament (calçat 
esportiu, de muntanya, etc.) i 
protegiu-vos els ulls.
*No demaneu aigua als veïns, 
feu 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. 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.

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–.
*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).
*No recolliu ni manipuleu les 
restes d’artificis que no s’hagin 
cremat. Si en trobeu algun, aviseu 

la Policia Local o l’Organització.
*L’Ajuntament d’Argentona posa a 
disposició de comerços i veïns/es, 
del recorregut del correfoc, cartró 
per protegir vidres, rètols i altres 
elements susceptibles de patir 
desperfectes a causa del foc.
*Podeu recollir-lo de manera 
gratuïta a l’Ajuntament divendres 
13 de gener - 9 > 14h (àrea de 
Cultura i Festes) o bé la colla de 
Diables d’Argentona també en 
disposarà per repartir el dissabte 
14, 17 > 19h - plaça de Vendre.

*1 Inici Bèsties de Foc
*2 Inici Banyetes
*3 Inici Cercavila de Gegants 
*4 Inici Tres Tombs
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