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PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR D’ARGENTONA 2011 
 
 
Dissabte, dia 30 de juliol 
 
A les 7 de la tarda, al saló de Pedra, CONVOCATÒRIA de les PROVES de 
SELECCIÓ per a l’ELECCIÓ dels NOUS REPRESENTANTS del PUBILLATGE 
d’ARGENTONA. Per participar-hi, cal tenir entre 8 i 11 anys, el grup de petits, i 
entre 16 i 21 anys, el grup de grans. Cal posar-se en contacte amb l’entitat 
organitzadora, trucant al telèfon 610 47 48 27 (Iolanda). 
Organitza: Amics del Pubillatge d’Argentona. 
 
 
A 2/4 de 8 del vespre, davant del bar Can Tomàs (C/ Gran, 24), tradicional 
TORNEIG de DÒMINO del CÀNTIR. Inscripcions en parelles: del 25 al 30 del 
juliol, al mateix bar Can Tomàs. 
Organitza: Club de Dòmino d’Argentona.  
 
 
A les 10 de la nit, al Centre Parroquial, TEATRE amb l’obra Vaig ser ric una vegada,  
a càrrec del Col·lectiu de Teatre d’Argentona. Preu: 5 €. El 50% de la recaptació es 
donarà a Càritas Parroquial d’Argentona. Hi haurà Fila 0, íntegra per a Càritas 
Parroquial d’Argentona. 
Organitza: Centre Parroquial. 
  
 
 
 
Diumenge, dia 31 de juliol 
 
Des de les 9 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia, al Centre Parroquial, 4t CONCURS 
de PINTURA RÀPIDA i de DIBUIX RÀPID INFANTIL. Inscripcions, de 9 a 2/4 
d’11 del matí, al Centre Parroquial. Horari límit de lliurament dels originals, 2/4 de 
2 del migdia. 
Organitza: Centre Parroquial.  

A les 10 del matí, a la plaça de Can Barrau, 4t TROFEU POPULAR i 
TRADICIONAL de BITLLES CATALANES. Places limitades. 

Equips de 4 membres en categories masculina, femenina i infantil. No cal comptar 
amb un grup format; qui vulgui participar a títol individual serà incorporat a un dels 
equips. Inscripció anticipada trucant al telèfon 618 05 63 41 (Xavi),  escrivint a 
bitllescatargentona@hotmail.com o el mateix dia, a ¾ de 10 del matí, a la mateixa 
plaça de Can Barrau.  

A 2/4 d’1 del migdia, desempats. A les 2 del migdia, lliurament de premis i trofeus 
amb la presència de les autoritats. Acte amenitzat amb una lectura de poemes 
de Joan Maragall a càrrec de la seva néta petita. Obsequis per a tots els 
participants.  
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Organitza: Associació de veïns de Can Barrau. 

 

Col·labora: DCM Argentona SL, bar de la Plaça, Nou Celler Ibéricos, pizzeria 
Pepperoni, restaurant Salmaia, Fusteria Bassas i Caixa Laietana. 

Agraïments: Reagrupament Sardanista d’Argentona, perruqueria Xaloc, Tallers 
Barfla SL, Ajuntament d’Argentona i sra. Carme Maragall. 

 
A les 8 del vespre, a l’Hort del Rector del Centre Parroquial, LLIURAMENT de 
PREMIS del 4t CONCURS de PINTURA RÀPIDA i DIBUIX RÀPID INFANTIL. 
Organitza: Centre Parroquial.  
 
 
A les 10 de la nit, al Centre Parroquial, TEATRE amb l’obra Vaig ser ric una vegada,  
a càrrec del Col·lectiu de Teatre d’Argentona. Preu: 5 €. El 50% de la recaptació es 
donarà a Càritas Parroquial d’Argentona. Hi haurà Fila 0, íntegra per a Càritas 
Parroquial d’Argentona. 
Organitza: Centre Parroquial. 
  
 
 
Dimarts, dia 2 d’agost 
 
 
A les 10 de la nit, al Centre Parroquial, CINEMA a la FRESCA amb la pel·lícula 
Piratas del Caribe: en mareas misteriosas. Preu: 4 € pels socis i 5 € pels no socis. 
Organitza: Centre Parroquial. 
 
 
 
Dimecres, dia 3 d’agost 
 
A les 6 de la tarda, davant de la Casa Gòtica, INAUGURACIÓ DEL MONUMENT 
COMMEMORATIU en memòria del sr. Joan Padrós i Marfany. 
Organitza: Diables d’Argentona. 
 
A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de l’Església, REPICADA de CAMPANES i 
LLANÇAMENT de COETS. 
Organitza: Diables d’Argentona i parròquia de Sant Julià. 
 
Després de la tradicional repicada de campanes, a ¾ de 7 de la tarda, CERCAVILA 
DE GEGANTS, des de la plaça del Molí fins al Centre Parroquial, acompanyats pel 
grup d’animació Cremallera Teatre. Els gegants d’Argentona faran una cercavila 
disfressats i conviden a tots els assistents a portar la seva disfressa preferida. 
Seguidament i com a cloenda de la cercavila, al Centre Parroquial, actuació per a 
públic familiar a càrrec del grup Cremallera Teatre. 
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona. 
Col·labora: bar de la Plaça. 
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A 1/4 d’11 de la nit, amb inici des de la plaça Nova i finalització davant de 
l’Ajuntament, RUA D’ANIMACIÓ SONORA, a càrrec d’El Zurdo Manda. 
 
 
A 3/4 d’11 de la nit, des del balcó de l’Ajuntament, PREGÓ DE FESTA MAJOR, a 
càrrec del sr. Josep Maria Rubio interpretant el seu popular personatge Barragan. 
 
 
A les 11 de la nit, NIT BOJA. Davant de l’Ajuntament, sortida del CORREFOC, a 
càrrec dels Diables d’Argentona i de la colla convidada Diables de Canet. Per veure 
el recorregut, consulteu el mapa. 
Organitza: Diables d’Argentona. 
Col·labora: bar de la Plaça i la Granja.com. 
 
En acabar el correfoc, a la plaça Nova, BALL amb el grup TRÀFIC i DJ. 
Col·labora: bar de la Plaça. 
 
 
A 2/4 de 6 de la matinada, des de la plaça Nova i pels diferents carrers de la Vila, 
MATINADES amb el grup El Zurdo Manda i els Ssstrepits de Vilassar de Mar. 
Col·labora: fleca Casas. 
Agraïments: Colla de Diables d’Argentona 
 
 
Dijous, dia 4 d’agost 
 
A les 6 del matí, a la font de Sant Domènec, POSTA de CÀNTIRS. Preparació per 
a la benedicció i venda dels 3.000 exemplars del CÀNTIR DE TAP JASPIAT DE 
PIERA (ANOIA), reproduïts pel terrisser Joan    Mera de “Cal Tasta”, amb motiu 
de la 61a FESTA del CÀNTIR. 
 
A 2/4 de 8 del matí, a la cruïlla dels carrers de Dr. Samsó i de Mestre Falla, 
PLANTADA de GEGANTS. Seguidament, els gegants iniciaran la CERCAVILA EL 
DESPERTAR GEGANTER. 
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona. 
Col·labora: pastisseria Roser. 
 
A 2/4 de 10 del matí, davant de l’Ajuntament, CONCENTRACIÓ dels DOMINGOS 
d’ARGENTONA, acompanyats per les autoritats locals, els gegants d’Argentona  i 
els representants del Pubillatge argentoní, per anar a Ofici. 
 
 
A les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Julià, OFICI en honor a Sant 
Domingo de Guzmán, presidit pel rector de la parròquia, Mn. Àlex Marzo. 
 
 
Durant l’Ofici, la Coral Càntir d’Or interpretarà la MISSA PONTIFICALIS de L. 
Perosi, sota la direcció de Glòria Suari, acompanyada dels músics: Maria Gomis, 
Enric Riera i  Itziar Salazar, violins, Eva Alsina, viola, Marta Vila, cello i Pere 



 
 

 4 

González, orgue. En el decurs de la cerimònia, l’alcalde d’Argentona renovarà el 
VOT de POBLE fet per la vila d’Argentona a mitjan segle XVII. 
 
 
En acabar l’Ofici de Festa Major, tradicional BENEDICCIÓ de les AIGÜES, a la 
font de Sant Domingo, i dels càntirs de l’any. 
 
 
Seguidament, fins a la plaça Nova, CERCAVILA de GEGANTS,  acompanyats de la 
BANDA DE MÚSICA D’ARGENTONA.  
Organitza: Aula de Música d’Argentona i Colla de Geganters i Grallers d’Argentona. 
 
 
A partir de 2/4 d’11 del matí, a la plaça Nova, JOCS INFANTILS relacionats amb el 
món del càntir. Premis per a tots els participants. 
Organitza: Amics del Museu del Càntir. 
Col.labora: JOVI i Frankfurt JJ. 
 
 
A les 11 del matí, a la plaça de Vendre, DEMOSTRACIONS DE TERRISSA 
TRADICIONAL I TALLER DE CERÀMICA AL TORN. 
 
 
A 3/4 de 1 del migdia, a la plaça Nova (cantonada avinguda de Puig i Cadafalch i 
carrer de Mossèn Jacint Verdaguer), GRAN AIXECADA de CÀNTIRS, de 10 a 200 
kg., en les categories masculina i femenina. Premis de 200 €, 150 €, 50 € i trofeu 
per als tres millors classificats de cada categoria. És obligatori dur calçat esportiu. 
Nombre limitat de participants en cada categoria. Inscripció prèvia al Museu del 
Càntir, trucant al telèfon 93 797 21 52. 
Organitza: Amics del Museu del Càntir. 
Col.labora: fleca Casas, forn de pa Martí, pastisseria Casabella, pastisseria Roser, 
Celler Illamola,  bar La Cruïlla i pastisseria Valls Petit. 
Patrocina: Museu del Càntir, Tallers Barfla SL i Català Corredoria d’Assegurances. 
 
 
A les 6 de la tarda, a l’Hort del Rector, BALLADA de MITJA AUDICIÓ de 
SARDANES, a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal. 
 
A les 6 de la tarda,  a l’escola Les Fonts,  CONCERT DE GRUPS LOCALS (músics 
del planter argentoní). 
 
A les 6 de la tarda, al saló de Pedra, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 25è 
Aniversari de l’Associació de ceramistes de Catalunya. 
 
A 2/4 de 7 de la tarda, a la sala d’exposicions de la casa Gòtica, INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ La Terrissa de Piera i Esparreguera. 
 
A les 7 de la tarda, al Museu del Càntir, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ de 
ceràmica “ ...es rosa!!!” de l’artista Alberto Andrés i acte inaugural de la  FIRA DE 
CERÀMICA I TERRISSA 2011. 
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Seguidament, LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS D’APARADORS. Premi 
al millor aparador patrocinat per la Unió de Botiguers d’Argentona i trofeu. 
Accèssits i trofeu pel 2n i 3r classificats. 
 
A les 7 de la tarda, a la plaça de Vendre, TALLER DE RAKÚ: pintar i coure una 
peça de ceràmica. 
 
A les 7 de la tarda, al Centre Parroquial, ESPECTACLE INFANTIL Les trifulgues 
dels germans Garapinyada, a càrrec de la cia Teatre Mòbil, dirigit per Marcel Gros. 
Organitza: Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils. 
 
 
A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Nova, CONCERT de FESTA MAJOR a càrrec de 
l’orquestra La Principal de la Bisbal. 
Col·labora: bar de la Plaça. 
Patrocina: Caixa Laietana. 
 
 
A les 11 de la nit, GRAN CASTELL de FOCS d’ARTIFICI, al sot d’en Calopa, a 
càrrec de la Pirotècnia Igual. 
Zona de públic: carretera comarcal C-1415, des de la rotonda de les Palmeres fins 
a l’Aixernador. 
 
 
En acabar els focs, CERCAVILA a càrrec de El Zurdo Manda fins a la plaça Nova. 
Seguidament, BALL amb l’orquestra La Principal de la Bisbal. 
Col·labora: bar de la Plaça. 
 
A l’escola Les Fonts, CONCERTS amb Miquel del Roig (el gran mestre del “popurri” 
musico-cultural català) i Muyayo Riff (explosió de ritmes urbans alegres i festius).  
 
 
Divendres, dia 5 d’agost 
A 2/4 de 10 del matí, des de la plaça Nova, XXXIIa CURSA POPULAR, de 5 km. 
de recorregut. Beguda, síndria i diplomes per a tots els participants. Per veure el 
recorregut, consulteu el mapa en aquest programa. Trobareu més informació de la 
cursa a l’apartat esportiu del web municipal, www.argentona.cat. 
 
Inscripcions anticipades, a partir del 25 de juliol, a l’Ajuntament, de 9 del matí a 2 
del migdia. Inscripcions el mateix dia, a la plaça Nova, punt de sortida de la prova, 
una hora abans de l’activitat.  
Patrocina: McDonald’s Cabrera de Mar 
Col·labora: marfruits i Esports 10. 
 
A les 11 del matí, a la plaça de Vendre, DEMOSTRACIONS DE TERRISSA 
TRADICIONAL. TALLER DE CERÀMICA AL TORN. 
 
A les 12 del migdia, al Museu del Càntir, VISITA GUIADA al Museu. 
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A les 12 del migdia, a la plaça Nova, XERINGADA FAMILIAR i FESTA de 
l’ESCUMA per a tothom. 
Ep! Recordeu-vos de portar la xeringa de casa! 
Patrocina: Servei de Neteja Pere i Angel, SL. 
 
 
A les 4 de la tarda, al Centre Parroquial, 7a MOSTRA de CINEMA SOBRE 
CERÀMICA. Projecció de la pel·lícula Malformance Performance dirigida per 
Tomislav Gregl. Seguidament, projecció del film “...es rosa!!!” , dirigit per Esther 
Blázquez. 
En acabar la projecció, debat amb Alberto Andrés, ceramista protagonista del film 
“...es rosa!!!” 
Entrada gratuïta. 
 
 
Des de les 5 de la tarda fins a 2/4 de 8 del vespre, a la SALA d’Argentona, JORNADA 
DE PORTES OBERTES. Visites per a conèixer l’equipament de la Sala. No hi ha 
inscripció prèvia. S’accedirà a la Sala en grups de 25 persones per rigorós ordre 
d’arribada. A la finalització del recorregut, degustació del tradicional licor d’Argentona 
Quina Momo  i de les trufines d’Argentona. 
Col.labora: Celler Castañé i Pastisseria Tastets. 
 
Des de les 5 a les 8 de la tarda, al carrer Jacint Verdaguer, 22a TROBADA de 
PUNTAIRES. 
Organitza: Col·lecció de Puntes Amics de Concepció Moré. 
Col·labora: Aigua Sant Aniol, pastisseria Roser, pastisseria Odon, forn de pa Can 
Moré, forn de pa Martí i pastisseria Casabella. 
 
 
 
A les 6 de la tarda, al Centre Parroquial, 7a MOSTRA de CINEMA de CERÀMICA. 
Repetició de la sessió de les 4 de la tarda, sense debat. 
 
 
A les 6 de la tarda, a l’escola Les Fonts, CAIPIRINYADA POPULAR  amb 
l’acompanyament de l’humorista Reugenio i FESTA DE L’ESCUMA amb els PD 
Pinxos i Olivetes. 
 
A 2/4 de 8 de la tarda, al Centre Parroquial, CONCENTRACIÓ de PUBILLES, 
DAMES, HEREUS, FADRINS, PUBILLETES, DAMETES, HEREUETS i 
FADRINETS. 
Organitza: Amics del Pubillatge d’Argentona. 
 
 
A les 7 de la tarda, a la plaça de Vendre, TALLER DE RAKÚ: pintar i coure una 
peça de ceràmica. 
 
 
A 2/4 de 9 del vespre, a la Sala, PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA DE TEATRE, 
MÚSICA I DANSA octubre-desembre 2011. 
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Des de 2/4 de 10 fins a 2/4 de 11 de la nit, a la plaça Nova, RECEPCIÓ de tots els 
membres del Pubillatge per part de les autoritats del Consistori. 
 
Seguidament, comiat dels títols vigents i PROCLAMACIÓ dels NOUS 
REPRESENTANTS del PUBILLATGE ARGENTONÍ 2011-2012. 
Organitza: Amics del Pubillatge d’Argentona. 
 
A les 10 de la nit, CORREFOC DE BÈSTIES, a càrrec de la Polseguera dels Diables 
d’Argentona i el Corb Borni de Llinars del Vallès. Per veure el recorregut, consulteu 
el mapa. 
Organitza: Diables d’Argentona. 
Col.labora: La Formiga d’Argent. 
 
A les 11 de la nit, a la plaça Nova, HAVANERES I CREMAT amb els grups Terra 
Endins de Girona i Roca Grossa.  
Col·labora: Centre Parroquial. 
Patrocina: Beiersdorf. 
 
A les 11 de la nit, a l’escola Les Fonts, CONCERTS amb At-Versaris (rap 
antidepressiu en català), KOP (obrers del metall) , Pullup Orchestra (“jazz-fanfàrria” 
de Suïssa carregat de trompetes, trombons, bombos i saxofons) i The Brassville 
Walkers (funk, ska, soul i bon humor). 
 
 
 
Dissabte, dia 6 d’agost 
 
A 2/4 de 10 del matí, des de la plaça del Molí, XIIIa PEDALADA POPULAR, d’11 
km. de recorregut. Beguda, síndria i obsequis per a tots els participants. Trobareu 
més informació de la cursa a l’apartat esportiu del web municipal, 
www.argentona.cat. 
 
Inscripcions anticipades, a partir del 25 de juliol, a l'Ajuntament, de 9 del matí a 2 
del migdia. Inscripcions el mateix dia, a la plaça del Molí, punt de sortida, una hora 
abans de l’activitat. 
Patrocina: McDonald’s Cabrera de Mar. 
Col·labora: marfruits i Esports 10. 
 
 
A les 10 del matí, al Centre Parroquial, TROBADA D’ESCACS D’AFICIONATS. 
Tothom qui vulgui fer una partida, trobarà un company amb qui jugar. 
Organitza: Centre Parroquial. 
 
A les 10 del matí, al tancat d’hivern del club d’Escacs CP Argentona, SEMIFINALS 
DEL TORNEIG JAUME VILA. 
Organitza: Centre Parroquial. 
 
 
A les 11 del matí, a la plaça de Vendre, DEMOSTRACIONS DE TERRISSA 
TRADICIONAL. TALLER DE CERÀMICA AL TORN. 
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Des de 2/4 de 12 del migdia fins 3/4 de 2 del migdia i des de 2/4 de 5 de la tarda 
fins a 1/4  de 9 del vespre, SERVEI GRATUÏT DE TRENET fins a la font Picant. 
Les sortides des de la cruïlla del carrer de Barcelona i carrer de Mossèn Jacint 
Verdaguer cap a la font,  es realitzaran cada 1/2 hora, a les hores en punt i a les 
mitges  (horari: de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia, i de 2/4 de 5 de la tarda a les 
8 del vespre). I les sortides, des de la font Picant fins a la cruïlla del carrer de 
Barcelona i carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, seran a 1/4 i a 3/4 de cada hora 
(horari de 3/4 de 12 h a 3/4 de 2 del migdia i de 3/4 de 5 de la tarda a 1/4 de 9 del 
vespre).  
Servei prioritari per a persones grans i/o amb dificultats de desplaçament. 
Organitza: Aigües d’Argentona 
 
A les 12 del migdia, al Museu del Càntir, VISITA GUIADA al Museu. 
 
A les 4 de la tarda, al Centre Parroquial, 7a MOSTRA de CINEMA SOBRE 
CERÀMICA amb la projecció del film Tao Yao. Pottery and Dragon Kiln Village, 
dirigit per Jianshen Li. Seguidament projecció dels films: SOS-tenibilitat i D’una 
vaixella a una altra vaixella, dirigits pel l’Escola de ceràmica del Museu del Càntir i 
KASAMASHIKO. 
 
En acabar la projecció, debat amb els ceramistes Yukiko Murata, Mia Llauder i Joan 
Serra, impulsors i protagonistes del projecte SOS-tenibilitat. 
Entrada gratuïta. 
 
 
A les 5 de la tarda, CERCAVILA a càrrec del grup de batukada Brincadeira. 
Recorregut: plaça Nova, carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, passeig de Baró de 
Viver, passeig de Gallifa Ballot, avinguda de Burriac, carrer de can Cirés i font 
Picant. 
Organitza: Aigües d’Argentona 
 
Seguidament, a la planta embotelladora de la font Picant, ESPAI D’ACTIVITATS 
LÚDIQUES I EDUCATIVES AL VOLTANT DE L’AIGUA per a tota la família. 
Organitza: Aigües d’Argentona. 
 
 
A les 6 de la tarda, al Centre Parroquial, 7a MOSTRA de CINEMA de CERÀMICA. 
Repetició de la sessió de les 4 de la tarda, sense debat. 
 
 
 
A les 7 de la tarda, a la plaça de Vendre, TALLER DE RAKÚ: pintar i coure una 
peça de ceràmica. 
 
 
A les 7 de la tarda, a la font Picant, SINDRIADA i BALLADA de SARDANES, a 
càrrec de la cobla Genisenca. 
Col·labora: marfruits. 
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A 2/4 de 8 del vespre, a l’escola Les Fonts, CONCERT amb el grup Batakes Braves 
(percussió argentonina). 
 
A les 9 del vespre, a l’escola Les Fonts, SOPAR POPULAR, a base de porc a l’ast. 
Els tiquets es poden comprar a la barra de la Garrinada, a partir del dia 4 d’agost. 
 
A les 10 de la nit, a l’escola Les Fonts, CONCERTS amb Stà Jaipel (Argentona 
style), La iaia (Indie-Folk sense bastó)  i Achilifunk (big band rumba funk o còctel 
rítmic, festiu i colorista).  
 
 
Des de les 11 de la nit fins a 2/4 de 2 de la matinada, a la plaça Nova, NIT de 
SALSA, a càrrec de l’Orquestra Cubana El Indio, amb animacions, actuacions, 
rodes cubanes i d’altres sorpreses. 
Patrocina: L’Arca del Maresme. 
 
 
 
Diumenge, dia 7 d’agost 
 
A les 10 del matí, al Centre Parroquial, TROBADA D’ESCACS D’AFICIONATS. 
Tothom qui vulgui fer una partida, trobarà un company amb qui jugar. 
Organitza: Centre Parroquial. 
 
A les 10 del matí, al tancat d’hivern del club d’Escacs CP Argentona, FINALS DEL 
TORNEIG JAUME VILA. 
Organitza: Centre Parroquial. 
 
A les 11 del matí, a la plaça de Vendre, DEMOSTRACIONS DE TERRISSA 
TRADICIONAL. TALLER DE CERÀMICA AL TORN. 
 
A les 12 del migdia, al Museu del Càntir, VISITA GUIADA al Museu. 
 
A les 4 de la tarda, al Centre Parroquial, 7a MOSTRA de CINEMA i VÍDEO sobre 
CERÀMICA amb la projecció del film Ceramiqueros de tras la Sierra, dirigit per 
Raymundo Gleyzer. Seguidament projecció del film Alfar Mudéjar s. XXI, dirigit per 
Antonio Cervelo y Hector Cervelo. 
En acabar la projecció, debat amb Fernando Malo, ceramista del film Alfar Mudéjar 
s. XXI. 
Entrada gratuïta. 
 
A les 6 de la tarda, al Centre Parroquial, 7a MOSTRA de CINEMA de CERÀMICA. 
Repetició de la sessió de les 4 de la tarda, sense debat. 
 
A les 8 del vespre, a la plaça de Vendre GRAN TREPITJADA DE FANG I 
CLOENDA DE LA FIRA DE CERÀMICA I TERRISSA. Poden participar-hi tots els 
nens i grans que ho desitgin. Es recomana portar banyador, tovallola i roba vella. 
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 
 
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. 
 
L’horari, del dia 3 al 7 d’agost, serà de 11 del matí a 2 del migdia, i de 6 de la tarda 
a 10 de la nit. Podeu adreçar-vos-hi per informar-vos puntualment de la Festa 
Major. També us facilitaran informació en cas de suspensió o retard de les activitats 
per motius de pluja o d’altres. 
 
Patrocina: Serveis Publicitaris Belso S.L i Electricitat Boquet S.L. 
 
CAMPANYA DONACIÓ DE SANG 
L’autobús de la campanya extraordinària de donació de sang, s’instal·larà a la plaça 
Nova, el dia 7 d’agost, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. 
 
 
ACTIVITATS PERMANENTS 
 
EXPOSICIONS 
 
Museu del Càntir 
- Exposició “...es rosa!!!”  de l’artista Alberto Andrés 
Inauguració el 4 d’agost a les 7 de la tarda. 
Oberta al públic fins el 18 de setembre.  
Horari de visita: del 4 al 7 d’agost, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, i 
des de les 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. 
Entrada lliure. 
 
 
Casa Gòtica 
La Terrissa de Piera i Esparraguera. 
Inauguració el 4 d’agost a 2/4 de 7 de la tarda amb l’assistència dels alcaldes de 
Piera i Esparreguera. 
Oberta al públic fins el 7 d’agost. 
Horari de visita: del 4 al 7 d’agost, des de les 10 del matí fins a les a 2 del migdia, i 
des de les 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. 
Entrada lliure. 
 
 
Saló de Pedra 
25è  aniversari de l’associació de ceramistes de Catalunya 
Inauguració el 4 d’agost a les 6 de la tarda, amb l’assistència del president de l’ACC 
Claudi de José. 
Oberta al públic fins el 15 d’agost 
Horari de visita del 4 al 7 d’agost, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, i 
des de les 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. 
Entrada lliure. 
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Centre Parroquial 
Exposició dels quadres del concurs de pintura ràpida. 
Del 4 al 6 d’agost. 
Horari de visita: de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. 
 
 
Col·lecció de puntes Amics de Concepció Moré 
Exposició de la col·lecció permanent de puntes, al carrer de Torras i Bages, 17. 
Horari especial de visita: d’11 del matí a 2 del migdia, i de 5 de la tarda a 9 del 
vespre. 
 
 
FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA I TERRISSA 
Del 4 al 7 d’agost 
Ubicada al carrer Gran, plaça de Vendre, carrer de Torras i Bages, plaça de l’Església, 
carrer de Lladó i carrer de Bernat de Riudemeia. 
De 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 10 de la nit. 
 
 
FIRA D’ARTESANIA de la Festa Major 
Del 4 al 7 d’agost 
Des de la rotonda del Sant Crist, avinguda Puig i Cadafalch fins a la cantonada del 
carrer de Jacint Verdaguer. 
Horari: De 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda i de 5 de la tarda a 1 de la matinada 
(l’últim dia de la fira es tancarà a les 9 del vespre). 
 
FIRA D’ATRACCIONS 
Del 3 d’agost  al 7 d’agost 
Situada entre l’avinguda dels Països Catalans i l’àrea d’aparcament de la zona 
esportiva municipal Raül Paloma. 
El dimecres, dia 3 d’agost, descompte del 50% en el preu del tiquet de totes les 
atraccions. 
 
 
CONSELLS DE SEGURETAT PER ALS ACTES DE FOC 
 
Participants 
- Protegiu-vos el cos amb roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i 
pantalons llargs. 
 
- Feu ús d’un barret que us cobreixi tot el cap i protegiu-vos el clatell amb un 
mocador de cotó. 
- Calceu adequadament (calçat esportiu, de muntanya, etc.) i cobriu-vos els ulls. 
- No demaneu aigua als veïns, feu sempre cas del servei d’ordre i no obstruïu mai 
ni diables, ni músics ni portadors. 
- No recolliu ni manipuleu les restes d’artificis que no s’hagin cremat. En el 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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Veïns i públic 

- Enretireu els vehicles i els obstacles (testos, bosses, taules i cadires, etc.) 
del recorregut, recolliu la roba estesa i plegueu els tendals. 

- Tanqueu totes les portes i balcons, i si cal protegiu els vidres de finestres i 
aparadors amb cartrons, no amb paper. 

- És molt important que no llenceu aigua als participants, ja que pot provocar 
relliscades i que la pólvora, si es mulla, exploti a deshora. 

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

 
 
INFORMACIÓ TRÀNSIT 
Del 4 al 7 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 AUTOBUS DE L’AVINGUDA PUIG I CADAFALCH. 
Durant els dies de la fira d’artesania, del 4 al 7 d’agost, la parada d’autobús 
ubicada a l’Avinguda Puig i Cadafalch es traslladarà al Pi Gros, i el tram de la 
carretera direcció Granollers es realitzarà per la C60. 
El servei d’autobús mantindrà els mateixos horaris, excepte el dia 4, que amb 
motiu dels focs d’artifici s’amplia fins a 2/4 de 12 de la nit. 
 
 
SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Durant els dies de la Festa Major i la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa, les 
fraccions d’escombraries es recolliran segons el calendari previst. 
 
No obstant això, en alguns carrers, l’horari serà de 10 a 11 de la nit. Els carrers 
afectats són carrer de Puig i Cadafalch, carrer Gran, plaça de Vendre, carrer de 
Torras i Bages, plaça de l’Església, carrer de Lladó i carrer de Bernat de Riudemeia. 
 
La nit del dimecres, dia 3 d’agost, els veïns dels carrers afectats per l’itinerari del 
Correfoc hauran de deixar la brossa orgànica a la porta de casa un cop finalitzat 
l’espectacle, a partir de les 12 de la nit. És important que respecteu aquesta 
norma, per evitar incidents amb el foc. 
 
Al llarg del recorregut de la Fira d’Artesans i de la Fira Internacional de Ceràmica i 
Terrissa, 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 se 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! 


