
#ÉSSANTDOMINGO67 FESTA DEL CÀNTIR

AMB EL SUPORT DE

FESTA MAJOR
ARGENTONA 2017

DEL 3 AL 6 D’AGOST

DISCULPEU
LES MOLÈSTIES



La Festa d’estiu és sense dubtes un dels millors moments de l’any per a la majoria 

d’argentonins i argentonines. En molts dels casos es tracta d’aquella època en 

què ja ens trobem de vacances o a punt per gaudir-les. La vila exprimeix tot el 

seu potencial i s’aboca durant una setmana a un ritme incessant a carrers i places 

per oferir als veïns i visitants la seva millor versió.

El fantàstic nivell organitzatiu i de participació que registra la Festa Major any rere 

any només s’explica amb la dedicació, compromís i també l’estimació de totes 

les entitats, voluntaris i tots aquells que decideixen destinar part del seu temps, 

sigui des de les associacions, comissions de treball o col·laborant amb alguna 

de les activitats. Vull estendre també el meu reconeixement a tots els treballadors i 

treballadores municipals que són peça fonamental d’aquest èxit i que fan possible 

que Argentona tingui un lloc de privilegi en el calendari festiu i cultural del nostre 

país.

En aquest 2017 seguim consolidant allò que funciona i posant tot el nostre cor, 

talent i esforç per continuar resolent aquells aspectes a millorar. Tornem a comptar 

amb una programació cultural i festival excel·lent, amb actes i propostes de 

qualitat per a tots els públics. La “Nit de Tapapous”, episodi històric que es va 

incorporar l’any passat en el fil argumental de la festa, serà enguany encara més 

protagonista.

Reforcem la zona d’artesania i gastronomia amb la fira “Argentast”, amb un espai 

molt més atractiu per gaudir amb degustacions de cervesa artesana, gastronomia 

de proximitat i productes artesanals.

Introduirem canvis en els accessos al festival Garrinada per tal de millorar la 

convivència amb el públic familiar que assisteix a la fira d’atraccions. 

Aprofito també per animar a tothom a gaudir al màxim d’aquests dies, però 

també amb seny i civisme. Fem entre tots i totes que la Festa Major d’Argentona 

torni a regalar-nos grans imatges per a la nostra memòria.

Bona Festa Major

Eudald Calvo i Català
Alcalde d’Argentona
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D I U M E N G E 
3 0  D E  J U L I O L
RECITAL DE POESIA 
HOMENATGE A 
LINA CASANOVAS
A les 19 h, a la Font del Mig, avinguda Burriac

Homenatge a la poetessa argentonina d'adopció 

Lina Casanovas. La pròpia escriptora i diversos 

rapsodes recitaran una selecció de poemes de 

l’autora.
Organitza: Amics de la Poesia d'Argentona

EL CONILLET BLANC 
A les 19.30 h, a la pista de bàsquet del Centre Parroquial

Una aventura teatral i musical dirigida al públic 

més menut, d’entre 2 i 8 anys. És un conte molt 

habitual a col·legis i llars d’infants per la seva 

senzillesa i nivell pedagògic. Entrada 5 €

Organitza: Centre Parroquial d'Argentona

BLAT ENCÉS
A les 22 h, al teatre Centre Parroquial
Espectacle poètic i musical per totes les edats. 

Entrada 5 €
Organitza: Centre Parroquial d'Argentona

D I L L U N S  3 1  D E  J U L I O L 

D I M A R T S  1  D ' A G O S T

CINEMA INFANTIL 
“GRAND PRIX A LA 
MUNTANYA DELS INVENTS” 

A les 19 h, al cinema del Centre Parroquial d’Argentona

Donatiu a benefici de Càritas: 7 € (5 € socis)

Organitza: Centre Parroquial d'Argentona

CINEMA “MARAVILLOSA 
FAMILIA DE TOKIO” 
A les 22.30 h, al cinema del Centre Parroquial d’Argentona

Donatiu a benefici de Càritas: 7 € (5 € socis)

Organitza: Centre Parroquial d'Argentona
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D I M E C R E S 
2  D ’ A G O S T
BURRIAC XTREM 
A les 19 h, a l’Escola Bernat Riudemeia

Burriac Xtrem és un grup de versions nascut a l'Es-

pai Musical Burriac. Els alumnes que ja tenen cert 

nivell i amb ganes de passar-ho bé fent música 

han creat aquest grup per poder tocar en algunes 

festes majors durant l'estiu. Vols saber com sonen? 

Doncs t'hi esperem! Hi haurà música per a tothom, 

petits i grans!
Organitza: Espai Musical Burriac

MULÏER
A les 20 h, a la Plaça Nova
Mulïer és un espectacle de dansa sobre xanques 

interpretat per cinc ballarines que juguen amb els 

límits físics de la dansa i l’equilibri, el moviment i 

la poesia o la força i les emocions.

Premi a la millor estrena a la Fira de Tàrrega

CONCURS FOTOGRÀFIC 
25 ANYS DE DIABLES
Enguany la colla de Diables d'Argentona celebra 

el seu 25è aniversari, i aprofitant l'efemèride 

vol que tots aquells amants de la fotografia del 

món del foc puguin participar en un concurs que 

anirà des dels preparatius del Correfoc Infantil 

del dia 02 d'agost fins a la cloenda amb la 

Repicatronada del dia 06 d'agost. Una exposició 

recollirà una selecció amb les millors fotografies 

del concurs.
Cal consultar les bases de participació 

al facebook de DiablesArgentona

CORREFOC INFANTIL AMB ELS 

BANYETES I LA POLSEGUERETA

A les 21.30 h, davant de l´Ajuntament. Arribada c. Bernat 

Riudemeia. Recorregut al mapa de les pàgines centrals (p. 21)

Els Banyetes ens faran viure un correfoc molt espe-

cial, principalment dirigit al públic més jove.

A càrrec de: Diables d’Argentona

CONCERT ARGENTONA COR 

DE GÒSPEL & THE GOURMETS 

VOCAL QUARTET
A les 23 h, a la Plaça Nova 
En aquesta ocasió, Argentona Cor de Gòspel i The 

Gourmets Vocal Quartet, ens oferiran un gòspel 

fresc i de gran qualitat.
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D I J O U S 
3  D ’ A G O S T
REPICADA DE CAMPANES 

I LLANÇAMENT DE COETS 

A les 18:45 h, a la Plaça de l’Església
Col·labora: Diables d’Argentona i Parròquia de Sant 

Julià

CERCAVILA DE GEGANTS

A les 19 h, sortida de les escales de l'Església. Arribada al Saló 

de Pedra. Recorregut al mapa de les pàgines centrals (p. 21)

Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona

DORMIDA DE GEGANTS

A les 20 h, al Saló de Pedra
Un cop acaba la cercavila, els Gegants d’Argen-

tona faran la tradicional entrada i dormida al Saló 

de Pedra.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona

Col·labora: Bar el Centru, Frankfurt Kinder, Frankfurt JJ

PREGÓ I NIT DE TAPAPOUS

A les 22.30 h, a la Plaça de l’Església
Enguany, el pregó anirà a càrrec dels Bocs 

d’Argentona i, tot seguit, començarà la segona 

edició de la Nit de Tapapous, amb una recre-

ació d’aquest episodi emblemàtic de la història 

d’Argentona.
Col·labora: Comissió TapaPous i Fabrés Serveis Integrals S.L. 

L’any 1883 va haver-hi a Argentona 

una revolta popular contra aquells 

veïns que, per egoisme, van cons-

truir-se els seus propis pous malgrat 

estar prohibit. Aquests veïns havien 

provocat, amb la construcció dels 

pous, que la Font de Sant Domingo 

deixés de rajar.

Un dels pous que havien construït 

al carrer Sant Ferran va sobreeixir i 

va delatar d’aquesta manera el seu 

propietari, perquè l’aigua va arribar a 

sortir per la porta de casa seva. Això 

va encendre la ràbia dels vilatans i 

vilatanes que no tenien aigua, i van 

començar així a tapar tots els pous 

que van trobar al seu pas, i al final 

de la nit van ser 23.

Les autoritats, davant d’una solució 

tan justa, no van atrevir-se a ofegar 

la revolta i van donar per resolt 

el problema de l’aigua.

LA NIT DE TAPAPOUS
(resum de l’episodi històric)

«Volem l’aigua, volem l’aigua;

volem l’aigua a la font.
Volem l’aigua a tot el poble

perquè ens convé a tothom»
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NIT BOJA
CORREFOC
Sortida, davant de l'Ajuntament. Arribada a la Plaça Nova. 

Recorregut al mapa de les pàgines centrals (p. 21)

La colla de Diables d'Argentona celebra 25 Anys i 

ens prepara un correfoc ben lluït, amb els Diables 

d’Argentona i la colla convidada de les Forces 

Infernals de Poblenou de Pineda.

A càrrec de: Diables d’Argentona

Col·labora: Bar de la Plaça i 121 Energy

LA LOCA HISTÈRIA 
A les 00.30 h, a la Plaça Nova
La Loca Histèria continua amb el seu trempat espec-

tacle , així que torna a deixar-te portar per aquesta 

colla d’esbojarrats cap al seu planeta ballable. Riuràs 

i desitjaràs repetir!

THE ZEBRASS BAND 
Aprofitant el canvi d’orquestres i per que la festa no 

decaigui, seguim a pl. Nova amb el bon ritme de 

Zebrass Marching Band.

DALTON BANG
A les 03 h, a la Plaça Nova
Els Dalton Bang són una colla de músics amb un 

únic objectiu, assaltar des de les ciutats més grans 

fins les places més petites de qualsevol indret, 

vestint-les d’una absoluta festa sense precedents. Us 

espera una nit plena de balls, gresca i, sobretot, de 

bona música.

MATINADES
A les 06 h de la matinada, des de la plaça del Molí i per diversos 

carrers de la vila, fins arribar a la Font de Sant Domingo

Continuem la festa amb Zebrass Marching Band, 

una banda amb molt de groove i grans improvisa-

dors, juguen amb melodies conegudes en un estil 

festiu per fer vibrar i ballar a la gent.

Col·labora: Veïns i Comerços d’Argentona.

Agraïments: Diables d’Argentona.
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ARGENTAST
FIRA DE LA CERVESA ARTESANA I GASTRONOMIA LOCAL

Vine a tastar 
la gastronomia 

local i les cerveses 

artesanes de 
la zona 

Adquireix 
els teus tiquets 
i bescanvia’ls per 

les degustacions 

que vulguis tastar

RESTAURANT TERRACOTTA
Arròs de costelles de porc  3 tiquets

Pastís de formatge  2 tiquets

Brownie   2 tiquets

RESTAURANT SANT JAUME
Arròs negre   2 tiquets

Patata emmascarada  2 tiquets

Pot amb ceba caramel·litzada  2 tiquets

Calamars a la romana  2 tiquets

FORN DE PA CAN MORÉ
Degustacions Can Moré  1-5 tiquets

LA TECA, CANELONS I CROQUETES
Assortit de croquetes (5 unitats) 3 tiquets 

EL GARRÍ DOLÇ
Pintxos dolços amb xocolata  1 tiquet

LA PEIXATERIA D’ARGENTONA
Seitons    2 tiquets

Esqueixada   2 tiquets

ECOBOTIGA
Hamburgueses veganes  1 tiquet

Pizza sense gluten/sense lactosa 1 tiquet

Orxata ecològica  1 tiquet

LA FORMIGA 1
Barra de pintxos variats  1,5/2 tiquets

CAN CACHI
Tapes de Can Cachi  1-3 tiquets

EL NOU CELLER
Pernil reserva   1 tiquet

Assortit ibèric   2 tiquets

Espatlla ibèrica   3 tiquets

Copa de vi   1 tiquet

PASTISSERIA ROSER / PIZZERIA PEPPERONI

Pizza   2/3 tiquets

Empadanades   2/3 tiquets

Tartaleta de fruites  2 tiquets

Cantir de llardons  2 tiquets

CERVESES ARTESANES
Cervesa Marina (Blanes)
BIIR BREWER (Argentona)
Molta malta (Mataró)
Synera (Arenys)
Sant Jordi (Cardedeu)
Barret cerveses (Granollers)
La Montnegre (Calella)
Quana beer (l'Ametlla del Vallès)

Avinguda Puig i Cadafalch, els dies 4, 5 i 6 d’agost , de 18 a 01 h

1 tiquet = 1 euro
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D I V E N D R E S 
4  D ’ A G O S T

POSTA DELS CÀNTIRS DE L’ANY 

A les 7 h, a la Font de Sant Domingo
Preparació per a la seva benedicció i venda del 

càntir dissenyat per Quim Larrea amb motiu de 

l’any Puig i Cadafalch.
Col·labora: Forn de llenya Can Moré

DESPERTAR GEGANTER AMB 

BATUCADA AULA DE MÚSICA

A les 8 h, sortida de la Paret de les Mentides. Arribada a 

l'Ajuntament. Recorregut al mapa de les pàgines centrals (p. 21)

Seguidament, acompanyament de les autoritats i 

Domingos amb el Pubillatge a Ofici. 

Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona

Col·labora: Pastisseria Roser

CONCENTRACIÓ DELS 
DOMINGOS D’ARGENTONA

A les 9.30 h, davant l’Ajuntament
Acompanyats per les autoritats locals, els gegants 

d’Argentona i els representants del pubillatge 

argentoní, per anar a Ofici.

Retransmès per Ràdio Argentona

OFICI EN HONOR A SANT 

DOMINGO DE GUZMÁN

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

Presidit pel rector de la Parròquia d’Argentona, 

mossèn Alex Marzo.
Durant l’Ofici, la Coral Càntir d’Or interpretarà 

la MISSA PONTIFICALIS de L. Perosi, sota la 

direcció de Glòria Suari, acompanyada per Pere 

Gonzàlez a l'orgue.
Retransmès per Ràdio Argentona

EXPOSICIÓ MENUTS
A les 10 h, des de la cantonada del c. Bernat Riudemeia amb 

c. Gran fins a la Paret de les Mentides
Podrem veure els 17 Capgrossos amb una fitxa 

on s’explica la història de cadascun.

Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona

GRAN XARBOTADA 
A les 10.30 h, a la Plaça de Vendre
Jocs infantils entorn de l’aigua i el món del càntir. 

Premis per a tots els participants.

Organitza: Museu del Càntir i Amics del Museu del Càntir

Col·labora: Frankfurt JJ

AIXECADETA DE CÀNTIRS 

Paral·lelament, a la Plaça de Vendre
Concurs infantil que emula el dels adults. Cate-

gories masculina i femenina. Obligatori calçat 

esportiu. Premis per a tots els participants.

Organitza: Museu del Càntir i Amics del Museu del Càntir

Patrocinen: Tallers Barfla sl, Català Assegurances, Pisci-

nes Argentona, Enforma Socks, Forma’t centre esportiu.

Inscripcions al Museu: 93 797 21 52
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XARBOTADA
En acabar l'Ofici de Festa Major
Cercavila dels gegants amb els Xarbotaires. Sor-

tida de la pl. de l'Església fins a la Font de Sant 

Domingo per a la benedicció de les Aigües.

CERCAVILA DE GEGANTS 
AMB LA BANDA DE MÚSICA

Seguidament a la benedicció.Sortida de la Font de Sant 

Domingo. Arribada a la Plaça de Vendre. Recorregut al mapa 

de les pàgines centrals (p. 21)
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d'Argentona

Col·labora: Rostisseria Can Doro

TRADICIONAL BENEDICCIÓ 

DE LES AIGÜES I DELS CÀNTIRS 

DE L’ANY
A les 11.30 h, a la Font de Sant Domingo 

Un cop acabada la benedicció, a la font de Sant 

Domingo l’alcalde d’Argentona renovarà el VOT de 

POBLE fet per la vila ja des de mitjans de segle xvii.

Retransmès per Ràdio Argentona

VISITA GUIADA 
AL MUSEU DEL CÀNTIR

A les 12 h, al Museu del Càntir
Es podrà visitar tant l’exposició permanent del mu-

seu com la temàtica de Càntirs d’Arreu del Món.

AIXECADA DE CÀNTIRS 
DE 10 FINS A 200 Kg

A les 12.30 h, a la Plaça de Vendre 
Premis de 200, 100 i 50 €, més trofeu per als 

tres millors classificats en cada categoria. Obli-

gatori calçat esportiu per a tots els participants. 

Categories masculina i femenina. Inscripcions al 

museu 937 972 152
Retransmès per Ràdio Argentona

Organitza: Museu del Càntir i Amics del Museu del Càntir

Patrocina: Tallers Barfla sl, Català Assegurances, Piscines 

Argentona, Enforma Socks, Forma’t centre esportiu

BALLADA DE 
MITJA AUDICIÓ DE SARDANES

A les 18 h, a l’Hort del Rector
A càrrec de la cobla de l’Orquestra Maravella

ESPECTACLE FAMILIAR 
“ALQUIMIA” 
A les 19 h, a l’Escola Bernat Riudemeia 

Després d’anys d’investigació en el món de l’es-

pectacle, aquest muntatge es podria definir com 

l’alquímia entre el teatre i el circ.

Dos clowns barregen diversos elements per crear 

moments sorprenents. Hi tenen cabuda bombo-

lles de sabó, elements màgics, malabarismes 

inesperats i situacions on sempre hi ha un lloc per 

a la sorpresa.
Col·labora: La Xarxa Argentona
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TALLER DE TAST 
I CONEIXEMENT DELS 
DIFERENTS TIPUS DE CERVESA

A les 19.30 h, a l’Avinguda Puig i Cadafalch

A càrrec de l’Adrià Felisart de Molta Malta. Aprèn 

a diferenciar els principals tipus de cervesa i els 

seus gustos. Cost de 2 tiquets i aforament limitat 

Veure secció Argentast (p. 13)

Inscripcions a l’estand de venda de tiquets

CONCERT DE FESTA MAJOR 

AMB L’ORQUESTRA 
INTERNACIONAL MARAVELLA

A 19.30 h, a la Plaça Nova
Els concerts són una de les característiques essenci-

als de la personalitat artística d’aquesta orquestra 

tan coneguda per tots. Podrem escoltar des de 

música tradicional catalana, cançons importants 

de música lírica i també sofisticades peces en què 

els instruments s’hi podran lluir. 

Col·labora: La Teva Barra

CONCERT A CAN DORO 
AMB ISABEL VINARDELL 
& ISABELLE LAUNDEBACH

A les 20.30 h, a Can Doro
Dues veus d’excepció en què tant la cançó me-

lòdica, com els sons mediterranis, copla, música 

tradicional, pop... s’uneixen en un univers musical 

propi irrepetible.
Col·labora: DCM Argentona i La Teva Barra

AMB EL SUPORT DE

ARGENTAST
FIRA DE LA CERVESA ARTESANA I GASTRONOMIA LOCAL

Dies 4, 5 i 6 d’agost | de 18 a 01 hAvinguda Puig i Cadafalch

TARDA UNDERGROUND
De 18h a 20.30 h, al Pavelló d’Esports i a l’Escola Argentona

BÀSQUET 3X3 AL PAVELLÓ
Equips de 3 o 4 jugadors.
Tres categories: -15 anys, 15-18 anys i +18 anys.

Inscripcions gratuïtes i limitades a 

3x3garrinada@gmail.com

EXHIBICIÓ D’SKATE
a càrrec d’Engorile.

MÚSICA 
A L’ESCENARI PRINCIPAL
Sinergia: reggae combatiu des del Maresme.

Ciniko: rap crític des de Lleida

Ascensa Furore: rap reivindicatiu des de Barcelona

TALLER DE SLACKLINE

EXHIBICIÓ DE GRAFFITI
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DIUMENGE 
30 DE JULIOL
A les 19 h, a la Font del Mig, Av. Burriac

RECITAL DE POESIA 
HOMENATGE A LINA CASANOVAS

A les 19.30 h, a la pista de bàsquet del 

Centre Parroquial
EL CONILLET BLANC 

A les 22 h, al teatre Centre Parroquial

BLAT ENCÉS

DILLUNS 
31 DE JULIOL 
I DIMARTS 
1 D’AGOST
A les 19 h Al cinema del Centre Parroquial 

d’Argentona
CINEMA INFANTIL “GRAND PRIX 
A LA MUNTANYA DELS INVENTS” 

A les 22.30 Al cinema del Centre Parroquial 

d’Argentona
CINEMA 
“MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKIO” 

DIMECRES 
2 D’AGOST
A les 19 h, a l’Escola Bernat Riudemeia

BURRIAC XTREM 
A les 20 h, a la Plaça Nova
MULÏER
Cnsultar les bases de participació 
al facebook de DiablesArgentona
CONCURS FOTOGRÀFIC 
25 ANYS DE DIABLES

A les 21.30 h, davant de l´Ajuntament

CORREFOC INFANTIL 
AMB ELS BANYETES I LA POLSEGUERETA

A les 23 h, a la Plaça Nova 
CONCERT ARGENTONA COR DE GÒSPEL 
& THE GOURMETS VOCAL QUARTET

DIJOUS 3 D’AGOST
A les 18:45 h, a la Plaça de l’Església

REPICADA DE CAMPANES 
I LLANÇAMENT DE COETS 

A les 19 h, sortida de les escales de l'Església

CERCAVILA DE GEGANTS

A les 20 h, al Saló de Pedra
DORMIDA DE GEGANTS

A les 22.30 h, a la Plaça de l’Església

PREGÓ I NIT DE TAPAPOUS
Seguidament
CORREFOC
A les 00.30 h, a la Plaça Nova
LA LOCA HISTÈRIA 
THE ZEBRASS BAND 

A les 03 h, a la Plaça Nova
DALTON BANG
A les 06 h de la matinada, des de la plaça 

del Molí i per diversos carrers de la vila

MATINADES

DIVENDRES 
4 D’AGOST
A les 7 h, a la Font de Sant Domingo
POSTA DELS CÀNTIRS DE L’ANY 

A les 8 h, sortida des de la Paret de les 

Mentides
DESPERTAR GEGANTER 
AMB BATUCADA AULA DE MÚSICA

A les 9.30 h, davant l’Ajuntament
CONCENTRACIÓ 
 DELS DOMINGOS D’ARGENTONA

A les 10 h, a l’Església parroquial de Sant 

Julià
OFICI EN HONOR 
A SANT DOMINGO DE GUZMÁN

A les 10 h, cantonada del c. Bernat Riudeme-

ia amb c. Gran fins a la Paret de les Mentides

EXPOSICIÓ MENUTS
A les 10.30 h, a la Plaça de Vendre
GRAN XARBOTADA 
Paral·lelament, a la Plaça de Vendre
AIXECADETA DE CÀNTIRS 

En acabar l'Ofici de Festa Major
XARBOTADA

A les 11.30 h, a la Font de Sant Domingo 

TRADICIONAL BENEDICCIÓ DE LES 
AIGÜES I DELS CÀNTIRS DE L’ANY

Seguidament a la benedicció
CERCAVILA DE GEGANTS 
AMB LA BANDA DE MÚSICA

A les 12 h, al Museu del Càntir
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL CÀNTIR

A les 12.30 h, a la Plaça de Vendre 
AIXECADA DE CÀNTIRS 
DE 10 FINS A 200 Kg

A les 18 h, a l’Hort del Rector
BALLADA DE 
MITJA AUDICIÓ DE SARDANES

A les 19 h, a l’escola Bernat Riudemeia 

ESPECTACLE FAMILIAR “ALQUIMIA” 

De 18h a 20.30 h, al Pavelló d’Esports i a 

l’Escola Argentona
TARDA UNDERGROUND

Bàsquet 3x3 al pavelló
Exhibició d’skate a càrrec d’Engorile
Música a l’escenari principal
Taller de Slackline
Exhibició de Graffiti

A les 19.30 h, a l’Avinguda Puig i Cadafalch

TALLER DE TAST I CONEIXEMENT DELS 
DIFERENTS TIPUS DE CERVESA

A 19.30 h, a la Plaça Nova
CONCERT DE FESTA MAJOR AMB 
L’ORQUESTRA INTERNACIONAL 
MARAVELLA
A les 20.30 h, a Can Doro
CONCERT A CAN DORO AMB ISABEL 
VINARDELL & ISABELLE LAUNDEBACH

A les 22.40, cercavila de Plaça Nova al Sot 

d'en Calopa
CRIDA ALS FOCS 
AMB BALKAN PARADISE ORCHESTRA 

A les 23 h, al Sot d’en Calopa. 
CASTELL DE FOCS
A continuació dels focs, des del Sot d’en 

Calopa fins a Escola Argentona
CERCAVILA CAP A GARRINADA

A les 23.30 h, a la Plaça Nova
BALL DE FESTA MAJOR AMB 
L’ORQUESTRA INTERNACIONAL 
MARAVELLA 
A la mitjanit, a Can Doro
CONCERT AMB LA TROCAMBA 
MATANUSCA I DJ DIMONI PELUT 

A les 24 h, a l’Escola Argentona 
CONCERTS DE LA GARRINADA

Train To Roots
Zoo
Tremenda Jauría
El Dj Martin Gil

DISSABTE 5 
D'AGOST
A les 9.30 h, des de la Plaça Nova
38a CURSA POPULAR 

A les 12 h, a la Plaça Nova 
XERINGADA FAMILIAR 
I FESTA DE L’ESCUMA

PROGRAMA RESUM
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A les 17.45 h, a l’Escola Bernat Riudemeia 

ESPECTACLE DE CARRER 
“AMB P DE PALLASSO”

A les 18 h, al Saló de Pedra 
PROCLAMACIÓ DE 
LA PUBILLA I HEREU D’ARGENTONA

A les 18.30 h, de l’Escola Bernat Riudemeia 

a l’Escola d’Argentona 
CERCAVILA DE GEGANTS I CAPGROSSOS

A les 19.15 h, a l’Escola Argentona 
CONCERT FAMILIAR AMB XIULA

A les 19.30 h, a l’Avinguda Puig i Cadafalch

TALLER DE TAST I CONEIXEMENT DELS 
DIFERENTS TIPUS DE CERVESA

A les 20 h, a Can Doro 
OLD FASHIONED BOYS

A les 20.30 h, a la pista i hort del Centre Parroquial

ELECCIÓ DE PUBILLES I HEREUS I SOPAR

A les 20.30 h, de l’Escola Argentona a la Pl. Nova

TORNADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS

A les 21h, a l’Escola Argentona
SOPAR POPULAR 
"CRUCIFIXIÓ DE GARRINS"

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

TEATRE DE CARRER “FUENTEOVEJUNA”

A les 22.30 h, des de la Plaça del Molí

CORREFOC DE BÈSTIES 

A les 23 h, a la pista del Centre Parroquial

HAVANERES I CREMAT 
AMB EL GRUP LES ANXOVETES

A les 24 h, a l’Escola Argentona
CONCERTS DE GARRINADA

A4 Reggae Orchestra 
Rapsusklei
Dj Hochi

A les 00.30 h, a la Plaça Nova 
CONCERT “MALA VIDA” i DJ MANEL

DIUMENGE 6 
D'AGOST
A les 9.30 h, des de la Plaça del Molí 

19a PEDALADA POPULAR 

A les 12 h, a la Plaça Nova 
TEATRE DE CARRER “TRANSHUMÀNCIA”

A les 13 h, a la Plaça Nova
18a REPICATRONADA 

A les 18 h, a la Font Picant
TALLERS FAMILIARS “ELS XICS DEL 
XORRAC” I TARDA DE CIRC 

A les 19 h, a l’Escola Argentona
GRAN CAIPIRINYADA POPULAR

A les 19.30 h, a l’Avinguda Puig i Cadafalch

APRÈN A FER 
CERVESA ARTESANA A CASA

A les 19.30 h, a la Font Picant
SINDRIADA I BALLADA DE SARDANES

A les 20 h, a Can Doro 
CONCERT AMB MAZONI

A les 21 h, a la pista del Centre Parroquial

DISCOTECA SUMMERFEST PER INFANTS 

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

ESPECTACLE DE TEATRE MUSICAL 
“DEADLINE”
A les 23 h, a la Plaça Nova 
CONCERT AMB LA BIG MAMA MONTSE

A les 24 h, a la Plaça Nova 
CONCERT FUNDACIÓN TONY 
MANERO i DJ DIMONI PELUT

A les 24 h, a l'Escola Argentona 
CONCERTS DE GARRINADA

Seguirem
Gertrudis 
Doctor Prats

C O R R E F O C  D E  B È S T I E S  ( 0 5 / 0 8 )

C O R R E F O C  ( 0 3 / 0 8 )

C O R R E F O C  I N FA N T I L  ( 0 2 / 0 8 )

C E R C AV I L A  G E G A N T S  ( 0 3 / 0 8 )

C U R S A  ( 0 5 / 0 8 )

D E S P E R TA R  G E G A N T E R  ( 0 4 / 0 8 )

CERCAVILA GEGANTS I CAPGROSSOS (05/08)

M AT I N A D E S  ( 0 4 / 0 8 )

MAPA
SORTIDA

ARRIBADA

A
V. PUIG I CADAFALCH

PL. NOVA

PL. ESGLÉSIA

 CREU ROJA
 POLICIA LOCAL
 INFORMACIÓ
 PARADA BUS

2

3

4
5

6

7
1

8

10

9

GARRINADA

SOT 

D’EN CALOPA

ESCOLA ARGENTONA

ESCOLA BERNAT
RIUDEMIA

1 LA SALA
2 SALÓ DE PEDRA
3 AJUNTAMENT
4 CAN DORO
5 FONT DE SANT DOMINGO

6 PLAÇA DE VENDRE
7 CENTRE PARROQUIAL
8 ESCOLA ARGENTONA
9 MUSEU DEL CÀNTIR
10 CASA GÒTICA

CERCAVILA GEGANTS AMB LA BANDA (04/08)
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CRIDA ALS FOCS AMB BALKAN 

PARADISE ORCHESTRA 

A les 22.40 h, cercavila de la Plaça Nova al Sot d'en Calopa

Per allà on passen, les Balkan transmeten el seu 

ritme irresistible, arrossegant a tothom a l’alegria i el 

moviment. Hi ha millor manera d’anar cap als focs?

CASTELL DE FOCS
A les 23 h, al Sot d’en Calopa
Aquesta pirotècnia del País Valencià ens tornarà a 

delectar amb un gran espectacle de focs en què 

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’Avinguda de 

l’Aixernador.
A càrrec de la Pirotècnia Tomás

CERCAVILA CAP A GARRINADA

A continuació dels focs, des del Sot d’en Calopa fins a l'Escola 

Argentona (Garrinada)
De nou, podrem gaudir de la companyia, marxa i 

vitalitat contagiosa de les Balkan en cercavila fins 

als concerts de Garrinada.

BALL DE FESTA MAJOR 
AMB L’ORQUESTRA 
INTERNACIONAL MARAVELLA 

A les 23.30 h, a la Plaça Nova
Aquesta formació ens haurà ofert un bon concert 

de Festa Major a la tarda, i serà a la nit quan 

canviarà de registre i podrem ballar el seu reperto-

ri d’estàndards americans i tots els ritmes dels balls 

de saló, fins a les músiques més actuals i festives 

del moment. Enguany, el ball començarà a les 

23.30 h en lloc de les 24 h, com era habitual, i 

s'obrirà amb els Senyors de Burriac.

Col·labora: Restaurant Sant Jaume, Bar de la Plaça i 

Amics del Ball d'Argentona, colla de geganters Argentona 

CONCERT AMB 
LA TROCAMBA MATANUSCA 

I DJ DIMONI PELUT 
A la mitjanit, a Can Doro
La Trocamba Matanusca és un grup de fusió balcà-

nica amb una formació instrumental d’entre 11 i 12 

músics. Amb dos trombons, trompeta, saxo, clarinet, 

tuba, acordió, baix, bateria i percussions interpre-

ten un repertori amb temes propis i clàssics de la 

música balcànica que contagien l’alegria i posen a 

ballar a grans i menuts allà on els interpreten.

Col·labora: DCM Argentona i La Teva Barra
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CONCERTS DE GARRINADA
 A les 24 h, a l’Escola Argentona 
Una vegada més Garrinada ens porta els grups més joves i actuals del moment.

TRAIN TO ROOTS
Vinguts des de Sardenya, són un dels grans grups 

de reggae d’Itàlia i un nom recurrent a tots els 

festivals catalans i espanyols.

ZOO
Un dels nous referents de la darrera onada de 

grans grups provinents del País Valencià. Ja amb 

el seu primer disc Tempestes vénen del sud van 

convertir-se en tot un fenomen i no hi ha hagut 

punxa-discs en tots els Països Catalans que no 

hagi posat les seves cançons una i altra vegada.

TREMENDA JAURÍA
Porten a Argentona la revolució del Reggaeton; 

conscient, feminista i combatiu. Si sou creients del 

“lluita sí, festa també”, aquest és el vostre grup.

DJ MARTIN GIL
Punxarà la millor música per continuar amb la 

festa.

D I S S A B T E , 
5  D ’ A G O S T
38a CURSA POPULAR 

A les 9.30 h, des de la Plaça Nova
Distància: 5 km de recorregut. Per veure el recorre-

gut, consulteu el mapa. Beguda, síndria i diplomes 

per a tots els participants. 
Més informació a www.argentona.cat. 

Inscripcions anticipades: a l’Ajuntament a partir 

del 20 de juliol de 9 a 14 h. 

Inscripcions el mateix dia: a la Plaça Nova, al punt 

de sortida, des d’una hora abans de l’activitat.

Patrocina: La Teva Barra i Fleca Casas

Col·labora: Fruites i Verdures Germans Barri SL

XERINGADA FAMILIAR 
I FESTA DE L’ESCUMA
A les 12 h, a la Plaça Nova 
Després de la bona rebuda i de l’èxit de la 

passada edició, Jaume Barri tornarà a animar la 

xeringada en què la música, l’aigua, l’escuma, els 

globus d’aigua, pilotes gegants i, sobretot, vos-

altres sereu els protagonistes. Només caldrà que 

porteu la xeringa de casa i us remulleu d’allò més!

Col·labora: Comissió de Festes de Sant Miquel del Cros 

i Bar de la Plaça
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ESPECTACLE DE CARRER 
“AMB P DE PALLASSO”

A les 17.45 h, a l’Escola Bernat Riudemeia 

Amb P de Pallasso de la Cia. Sabani és un es-

pectacle fresc i divertit que trenca la quarta paret 

i posa cara a cara al públic i un pallasso amb 

les seves bogeries. Números de màgia, clàssics 

de tota la vida, però amb una mirada renovada 

sense més pretensions que les de fer passar una 

bona estona.

PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA 

I HEREU D’ARGENTONA

A les 18 h, al Saló de Pedra 
Concentració de pubilles, dames, hereus, fadrins, 

pubilletes, dametes, hereuets i fadrinets d’arreu de 

Catalunya.
Organitza: Amics del Pubillatge d'Argentona

CERCAVILA 
DE GEGANTS I CAPGROSSOS

A les 18.30 h, de l’Escola Bernat Riudemeia a l'Escola 

Argentona (Garrinada) 
Després de l'espectacle infantil, cercavila fins a 

l'Escola Argentona. En acabar el concert de Xiula, 

cercavila de retorn fins a la pl. Nova.

Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona

Col·labora: Bar Avenida

CONCERT FAMILIAR AMB XIULA

A les 19.15 h, a l'Escola Argentona (Garrinada) 

Els quatre músics de Xiula viatgem pel món, vivint 

aventures i experimentant emocions, i com no! 

apareixem a la teva festa. I és aquí on esdevindrà 

el moment únic i irrepetible de celebrar, ballar i 

compartir. “Donem-li una volta al món” és el nom 

i el leitmotiv de l’espectacle en el que transversal-

ment es comparteixen valors i emocions. Proposem 

conviure, explorar, estar presents i estimar l’entorn, 

la societat, el planeta, sempre rient i gaudint!

TALLER DE TAST I CONEIXEMENT 

DELS DIFERENTS TIPUS 
DE CERVESA
A les 19.30 h, a l’Avinguda Puig i Cadafalch

A càrrec d’Albert Galàn de Biir. Aprèn a diferenci-

ar els principals tipus de cervesa i els seus gustos.

Cost de 2 tiquets i aforament limitat.

Inscripcions a l’estand de venda de tiquets

OLD FASHIONED BOYS

A les 20 h, a Can Doro 
Quartet instrumental integrat per Pedrito Martinez 

(Baix) Lluis Murillas (Guitarra) Jordi Nogueras 

(Guitarra) i Sito Serra (Bateria), amb una particular 

visió sobre estils que van des de el Blues al Jazz i 

una fusió de diferents estils.
Col·labora: DCM Argentona i La Teva Barra
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ELECCIÓ DE PUBILLES 
I HEREUS I SOPAR
A les 20.30 h, a la pista i Hort del Centre Parroquial

TORNADA DE GEGANTS 
I CAPGROSSOS
A les 20.30 h, de l'Escola Argentona (Garrinada) a la Plaça Nova

SOPAR POPULAR 
"CRUCIFIXIÓ DE GARRINS"

A les 21h, a l’Escola Argentona
El porc a l’ast més estiuenc del Maresme és ja una 

tradició i un plat d’excepció que només es pot tas-

tar un cop l’any. Els tiquets costen 10€ i es poden 

adquirir a la barra de la festa. S’acaben d’hora! 

Es recomana que cadascú porti els seus plats i 

coberts de casa (hi ha servei de lloguer).

TEATRE DE CARRER 
“FUENTEOVEJUNA”
A les 21.30 h, a la Plaça de l’Església
Una posada en escena fresca i actual del famós 

poble que, cansat dels abusos d’un governant 

corrupte i violador, decideix unir-se per combatre 

al seu opressor.
PREMI MAX 2015: Millor adaptació teatral, 

finalista a millor espectacle revelació, nominat a 

millor producció. 

CORREFOC DE BÈSTIES 

A les 22.30 h, des de la Plaça del Molí fins a l'av Puig i 

Cadafalch amb Dr. Samsó
Amb La Polseguera dels Diables d’Argentona i Lo 

Tritó del Montseny de Sant Celoni. 

Per veure el recorregut, consulteu el mapa.

A càrrec de: Diables d’Argentona 

Col·labora:La Formiga-1 i La Teca - Canelons i Croquetes

HAVANERES I CREMAT 
AMB EL GRUP LES ANXOVETES

A les 23 h, a la pista del Centre Parroquial

A la mitja part hi haurà rom cremat. 

Un grup d'havaneres format íntegrament per veus 

femenines i maridades amb una guitarra i un 

contrabaix. Les Anxovetes és sinònim de frescor, 

sinceritat, assaborint cada tema amb el seu punt 

de salabror. Una singular formació que actuarà 

oferint al públic el repertori d'havaneres clàssic i 

tradicional. 
Col·labora: Centre Parroquial

CONCERTS DE GARRINADA

A les 24 h, a l’Escola Argentona
Vegeu programació a la pàgina següent

CONCERT “MALA VIDA”

A les 00.30 h, a la Plaça Nova 
Aquest grup, que ja ens va visitar l’any passat i 

que tant ens va fer ballar, compta amb uns músics 

experimentats que demostren la seva experiència 

amb un directe contundent i festiu, i en què la 

participació del públic es fa indispensable. A 

partir de les 02.30 h la música i la festa continua 

amb Dj Manel.

DJ MANEL
A partir de les 02.30 h, a la Plaça Nova

Col·labora: L’Arca del Maresme i Bar de la Plaça
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CONCERTS DE GARRINADA
A les 24 h, a l’Escola Argentona

A4 REGGAE ORCHESTRA
Ja van enamorar mig poble al Garrivern del 2016 

i ara tornen a Argentona amb les seves versions 

reggae de la millor música de totes les èpoques. 

Des d’Star Wars a Bob Dylan passant per Marvin 

Gaye, tots a ritme jamaicà.

RAPSUSKLEI
És sens dubte l’aposta més original i la que més 

sorpresa generarà d’aquest any, un dels grans 

noms del rap de l’Estat Espanyol. 

La música continuarà amb el DJ HOCHI

D I U M E N G E 
6  D ’ A G O S T
19a PEDALADA POPULAR 

A les 9.30 h, des de la plaça del Molí 
Distància: 11 km de recorregut.

Beguda, síndria i obsequis per a tots els partici-

pants. És obligatori l’ús del casc i recomanable 

portar complements com ara colzeres i genolleres. 

Més informació a www.argentona.cat.

Inscripcions anticipades: a l’Ajuntament, a partir 

del 20 de juliol 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: La Teva Barra i Fleca Casas

Col·labora: Fruites i Verdures Germans Barri SL. 

TEATRE DE CARRER 
“TRANSHUMÀNCIA”
A les 12 h, a la Plaça Nova 
Ens trobarem uns pastors i un ramat d’allò més 

original que sorprendran a grans i petits.
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18a REPICATRONADA 

A les 13 h, a la Plaça Nova
Enguany l’encesa va a càrrec de Ramon Altimira, 

membre històric dels Diables de Montornès, colla 

que fa 25 anys va apadrinar i acompanyar el nai-

xement de Diables d'd'Argentona. Ell precisament 

ens va ensenyar molt sobre el món del foc.

A càrrec de: Diables d’Argentona. 

Col·labora: La Granj@.com, Llibreria Arenas 

i el “Txiringuito” d’Argentona.

TALLERS FAMILIARS “ELS XICS 

DEL XORRAC” I TARDA DE CIRC 

A LA FONT PICANT
A les 18 h, a la Font Picant
Proposem una tarda d’allò més entretinguda per 

tota la família a la Font Picant, amb uns originals 

castells de fusta i uns tallers de circ a càrrec de 

Cronopis per totes les edats.

GRAN CAIPIRINYADA POPULAR

A les 19 h, a l’Escola Argentona
La tradicional caipirinyada de Garrinada anirà 

acompanyada en aquesta ocasió de la bona 

música del cantautor Miquel del Roig.

APRÈN A FER CERVESA 
ARTESANA A CASA
A les 19.30 h, a l’Avinguda Puig i Cadafalch

A càrrec de Molta Malta. Com elaborar la teva 

pròpia cervesa seguint tots els passos necessaris 

fins a l’embotellament. Quin són els ingredients i 

de com jugar amb ells per a obtenir el tipus de 

cervesa que volem.
Preu gratuït.

SINDRIADA I BALLADA 
DE SARDANES, A CÀRREC 

DE LA COBLA GENISENCA

A les 19.30 h, a la Font Picant
Aquesta cobla molt coneguda pels vilatans d’Ar-

gentona ens acabarà d’omplir la tarda a la Font 

Picant amb la seves tonades.

Col·labora: Fruites i Verdures Germans Barri, SL.

CONCERT AMB MAZONI

A les 20 h, a Can Doro 
Menys és més. Després de consolidar-se com un 

dels grans noms de l’escena pop a Catalunya, 

Mazoni sorprèn amb un nou disc on torna a 

l’essència de la cançó acompanyat únicament de 

la seva guitarra i fent valer la seva veu.

Col·labora: DCM Argentona i La Teva Barra

DISCOTECA SUMMERFEST 

PER INFANTS
A les 21 h, a la pista del Centre Parroquial

Sessió disco estiuenca adreçada especialment a 

nens i nenes de 10 a 14 anys. Activitat de Festa 

Major proposada pels membres del recentment 

creat Consell d’Infància d’Argentona. Entrada lliure 

però amb preferència per als nens i nenes que acre-

ditin l’edat de 10 a 14 anys mitjançant DNI, a qui 

se’ls facilitarà una polsera. Fins a les 01:00 hores. 

Hi haurà servei de bar sense alcohol.
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ESPECTACLE DE TEATRE 
MUSICAL “DEADLINE”

A les 21.30 h, a la Plaça 

de l’Església 
Deadline és un espectacle 
elegant i arriscat, que 
reuneix la frescor de la 
improvisació, el poder 
evocador dels musicals i 
la força de la comèdia. 
Un espectacle de teatre 
musical irrepetible.

CONCERT 
AMB LA BIG MAMA MONTSE

A les 23 h, a la Plaça Nova 
Si haguéssim de parlar d'història dins del pano-

rama del blues i personificar el treball, l'art i la 

trajectòria musical al llarg dels anys, i posar nom 

propi a l'herència de les grans reines del blues, no 

tindríem cap mena de dubte, Big Mama Montse 

seria aquest nom. 

CONCERT 
FUNDACIÓN TONY MANERO

A les 24 h, a Can Doro
En formació de quintet acústic, amb Paquito Sex 

Machine i Miguelito Superstar al capdavant, i 

Lalo, Deliciosa i Marc Benaiges al seu costat, 

recreen el seu repertori, recuperant clàssics del 

seu repertori difícils d’escoltar als seus concerts 

elèctrics, i també donant un nou color als seus hits 

disco i a les seves composicions més actuals.

Un concert íntim però ple de funk en acústic, ideal 

per gaudir dels Manero. La 

música i el ritme continua-
ran fins ben avançada la 
nit amb el Dj Dimoni Pelut.
Col·labora: DCM Argentona i 

La Teva Barra

CONCERTS DE
GARRINADA

A les 24 h, a Escola Argentona 

SEGUIREM
Si hi ha una banda que Garrinada volia portar 

aquesta és Obrint Pas. Com que ja no toquen, 

vindrà un grup tribut que els imita a la perfecció. 

Reprodueixen tan bé el mític grup valencià que si 

tanqueu els ulls potser els confoneu.

GERTRUDIS 
Sens dubte un dels grans referents de la rumba i el 

mestissatge catalans. Una màquina de crear hits i 

un exemple de renovació constant.

DOCTOR PRATS 
El grup egarenc té un dels directes més explosius 

i ballables del panorama musical combinat amb 

alguns dels millors músics del país. En poc més de 

tres anys d’existència han tocat ja als millors esce-

naris i festivals. En acabar, la música continuarà 

amb el Dj Domingo el Gran.
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A C T I V I T A T S 
P E R M A N E N T S

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 diumenge 6 d’agost, de 
17 a 21 h. 

FIRA D’ARTESANIA DE LA FESTA MAJOR
Del 4 al 6 d’agost. Av. Puig i Cadafalch
Horari: De 18 a 01 h.

PARADA DE VENDA DE CÀNTIRS DE L’ANY
Carrer Gran, davant la Biblioteca. Del 4 al 6 d’agost
Horari: Dia 4 de 18 h a 21h (al matí es ven a la para-
da del costat de la Font de Sant Domènec)
 Dies 5 i 6 d’11 h a 14 h i de 18 h a 21 h

EXPOSICIONS AL MUSEU DEL CÀNTIR
Al Museu del Càntir. Horari especial de visita durant la 
Festa Major: de 10 h a 14 h i 17 h a 21 h 
- FIORENZA PANCINO

Oberta al públic fins a l'11 de setembre
Entrada lliure

- CÀNTIRS D’ARREU DEL MÓN
Visita inclosa amb el preu d’entrada del Museu. En 
aquesta exposició faràs una volta al món a través del 
càntir i descobriràs amb ell la gran riquesa i diversitat 
de cultures i pobles de la Terra. 

- EXPOSICIÓ PERMANENT: 5 ÀMBITS TEMÀTICS 
SOBRE EL MÓN DELS CÀNTIRS I ESPAI PICASSO
Visita guiades a l’exposició permanent i l’exposició te-
màtica Càntirs d’arreu del món el dia 4 d’agost a les 
12 h. Visita inclosa amb el preu d’entrada del Museu.

XXI TROFEU DE TENNIS VILA D’ARGENTONA
Al Casino d’Argentona, del 24 al 30 de juliol
El Casino d’Argentona organitza aquest tradicional 
trofeu obert a tota la gent del poble i els voltants. 
Tancament d’inscripcions: 23 de juliol. Tel: 
937971206. (obert a socis i no socis de l’entitat)
Organitza: Casino d’Argentona

LA BATALLA MAJOR 
Joc de rol en viu que 
durarà els 5 dies de 
Festa Major (del 2 al 
6 d’agost) i que tindrà 
per escenari tota la vila. 
Els participants s'hauran 
d'eliminar uns als altres 
mullant-se amb xeringues 
fins que només quedi un 
sol jugador. 
Inscripcions gratuïtes a: 
www.argentona.cat/batallamajor (abans del 31 
de juliol). Obert a tothom de 12 als120 anys. 
Premi per al guanyador.

FIRA D’ATRACCIONS
Del 2 al 7 d’agost
Situada a la zona esportiva municipal Raül Paloma 
(davant del pavelló). El dilluns 7 d’agost, el tiquet de 
totes les atraccions tindrà un preu de 1,5€ (dia de 
l’infant). Horari: De 17.30 a 02 h.

EXPOSICIÓ AL SALÓ DE PEDRA DELS GEGANTS I 
CAPGROSSOS D’ARGENTONA 

Del 4 al 6 d’agost
Després de l’acte “Fins l’any que ve!!” podreu visitar els 
gegants i capgrossos de la vila que quedaran exposats 
al Saló de Pedra. 
Horari: 4 d’agost de 18 a 21h
 5 i 6 d’agost d’11 a 14h i de 18 a 21h

ESTAND D’INFORMACIÓ
L’estand d’informació estarà situat a la cantonada de 
l’avinguda de Puig i Cadafalch amb el carrer de Bernat de 
Riudemeia.

Horari: 1 d’agost de 18 a 22 h; del 2 al 6 d’agost, 
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. També hi 
podreu comprar les samarretes (9€) i barrets (2€) de la Festa Major!

Tirants Màniga curta Màniga curta nen/a

Barret

9€

2€I N F O R M A C I Ó 
D ’ I N T E R È S
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VEÏNS I PÚBLIC
- En el cas de la coetada no mireu enlaire per així 

evitar lesions a la cara per l’impacte indesitjat de les 
canyes dels coets al caure. Si sou veïns dels voltants 
de la Plaça de l’Església plegueu tendals, carpes o 
piscines inflables pel mateix motiu.

- 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 algun, 
aviseu a la Policia Local o l’organització. 

Durant els dies de la Festa Major, les escombraries es 
recolliran segons el calendari previst.

No obstant això a l’Avinguda Puig i Cadafalch, Carrer 
Gran, Torra i Bages i plaça de l’Església l’horari per 
treure la brossa serà a partir de les 23 h.

La nit del 2, 3 i 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 la mitjanit. 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!

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, del 4 
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 C-1415 direcció 
Granollers es realitzarà per la C-60.

SERVEI BUS NIT
El servei regular d’autobús mantindrà els 
mateixos horaris, i s’ampliaran de la següent 
manera:

-La matinada del 3 al 4 d’agost el servei 
comptarà amb la sortida d’un autobús cada 
hora, des de la rotonda del Pi Gros d’Argentona 
fins a l’estació de Rodalies de Mataró.
-La matinada dels dies 5, 6 i 7 d’agost el 
servei serà cada ½ hora, efectuant el mateix 
recorregut.

C O N S E L L S  D E  S E G U R E T A T 
PER  ALS  ACTES  DE  FOC

S E R V E I  D E  R E C O L L I D A 

D ’ESCOMBRAR I ES
I N F O R M A C I Ó 
T R À N S I T

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-vos 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 diables, músics ni 
portadors.

- No recolliu ni manipuleu les restes d’artificis que no 
s’hagin cremat. En cas que en trobéssiu algun, 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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AMB EL SUPORT DE

NIT DE TAPAPOUS

#ARGENTONA2017
2 D’AGOST|21:30

FESTA MAJOR
ARGENTONA 2017

DEL 3 AL 6 D’AGOST




