FESTA MAJOR D’HIVERN DE SANT JULIÀ 2013

Divendres, 11 de gener
A les 7 de la tarda, al Saló de Pedra, inauguració de l’exposició Eines de Conreu.
Exposició homenatge a Francesc Lladó i Tubau. .
L’exposició romandrà oberta fins al 20 de gener, totes les tardes de 4 a 8 del vespre.
Organitza: Museu de la Pagesia d’Argentona.
Col·labora: Ajuntament d’Argentona.
A les 8 del vespre, a la casa Gòtica, inauguració de l’exposició El món agrari a les
terres de parla catalana. Tot seguit, es durà a terme la conferència sota el títol:
L’Agricultura a Catalunya avui i demà, a càrrec del sr. Pep Riera, pagès, i ex Coordinador
General d'Unió de Pagesos.
L’exposició romandrà oberta fins al 24 de febrer, dins l’horari habitual de la casa Gòtica.
Organitza: Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell.
Col·labora: Ajuntament d’Argentona.
A continuació, a la Casa Gòtica, presentació del llibe L’Arqueologia medieval en el Maresme.
Actes de les V Jornades d’Història i Arquelologia Medieval, que es van celebrar a Argentona
el 2011.
Organitza: Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell i Grup d’Història del Casal.
Col·labora: Ajuntament d’Argentona.
A les 9 del vespre, a la sala d’actes del cinema, presentació dels Pastorets del
centenari del Centre Parroquial. Convocatòria oberta a tot aquell qui vulgui participar
d’aquesta efemèrida i presentació de l’equip directiu i tècnic que el portarà a terme.
Projecció de fotos històriques dels Pastorets. Amb l’actuació de la Coral Càntir d’Or. En
acabar hi haurà xocolatada per a tothom.
Organitza: Centre Parroquial.

Dissabte, 12 de gener
- A 2/4 d’11 del matí, davant de l’ajuntament d’Argentona, concentració per anar a ofici
amb les autoritats, els gegants de la Colla de Geganters i Grallers d’Argentona i
representants dels Amics del Pubillatge.
- A les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Julià, ofici en honor a Sant Julià;
predicarà Mn. Jordi Gutiérrez Bassa.
- Seguidament, des de l’església de Sant Julià fins a la plaça Nova, cercavila de gegants.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona.
- A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça Nova, sardanes amb la Cobla Selvatana.
- A 2/4 de 5 de la tarda i a 2/4 de 7 la tarda, al Centre Parroquial, Cinema infantil amb la
projecció de la película: El origen de los guardianes.
Preu: 5 euros pels socis i 6 euros pels no socis.
Organitza: Centre Parroquial.

-Des de 2/4 de 6 de la tarda fins a 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de Vendre, 5a Mostra de
bestiari de foc, amb la quimera Godra de Caldes de Montbui, l'Aguilot de Bonastre, el Drac
Pepa de Santa Perpètua de la Mogoda i La Polseguera d’Argentona. Hi haurà activitats per
als més petits, tabalada i petit correfoc dels Banyetes (Paret de les Mentides, Plaça de
Vendre, carrer Dolors Monserdà, carreró Torres i Bages i Plaça de Vendre).
A càrrec de Diables d’Argentona.
- Concert de Festa Major, a La Sala, amb l’Orquestra Selvatana.
Es faran dues sessions del mateix concert, a 2/4 de 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del
vespre.
Preu: 3 €. Les entrades es podran adquirir a taquilla del teatre des d’una hora abans del
concert o bé a l’ajuntament d’Argentona, entre els dies 7 i 11 de gener (ambdós inclosos),
des de 2/4 de 9 del matí fins a les 2 del migdia.
- A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de Vendre, sortida del cercavila de foc amb les colles
convidades. Recorregut: plaça de Vendre, carrer de Torras i Bages, carrer de Lladó, carrer
de Bernat de Riudemeia, carrer Gran, Avinguda de Puig i Cadafalch i final a la plaça Nova.
A càrrec de Diables d’Argentona.
- A les 8 del vespre, al Museu del Càntir, inauguració de l’exposició De fang i paraules.
Ceràmica d'Arja Martikainen i poemes d'Antoni Altarriba.
L'exposició es podrà visitar fins al 10 de febrer dins l'horari habitual del museu.
- A les 10 de la nit, al Centre Parroquial, Cinema amb la projecció de la pel.lícula: Lo
imposible.
Preu: 5 euros pels socis i 6 euros pels no socis.
Organitza: Centre Parroquial.
- A les 11 de la nit, a La Sala, ball de festa major, amb la Gran Orquestra Selvatana.
Preu: 3 €. Les entrades es podran adquirir a la taquilla del teatre des d’una hora abans de
l’espectacle o bé a l’ajuntament d’Argentona, entre els dies 7 i 11 de gener (ambdós
inclosos), des de 2/4 de 9 del matí fins a les 2 del migdia.

Diumenge, 13 de gener
- A les 9 del matí, a la plaça del geganter Joan Padrós, plantada de gegants.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona.
- Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, al pati de l’escola Bernat de Riudemeia,
Trobada de plaques de cava.
Organitza: Amics de les Plaques del Cava del Maresme.
- A les 10 del matí, al bar de Can Tomàs (C/ Gran, 24), torneig de dòmino. Inscripcions
fins a una hora abans del començament del torneig, al mateix bar Can Tomàs (telèfon de
contacte: 93 797 29 56).
Organitza: Club de Dòmino d’Argentona.
- A les 10 del matí, a l’Hort del Rector del Centre Parroquial , torneig infantil d’escacs.
Inscripcions: el dimarts i el dijous de 7 a 8 del vespre i el dissabte de 12 a 1 del migdia fins
al mateix dia del torneig, al bar d’en Jaumet del Centre Parroquial.
Organitza: Centre Parroquial.

- A les 11 del matí, des de la plaça del geganter Joan Padrós, cercavila amb les colles
geganteres convidades de Ribes de Freser, de Cornellà i de l’Escola Francesc Burniol, i amb
els gegants i grallers de la Colla de Geganters i Grallers d’Argentona. Ball final a la plaça
Nova.
Recorregut: plaça dels Geganters, carrer de Sant Julià, carrer d’Anna Ravell, carrer de Sant
Miquel, carrer Gran, plaça de Vendre, plaça de l’Església, i carrer de Bernat de Riudemeia,
amb final a la plaça Nova.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d’Argentona.
- A les 11 del matí, al Museu del Càntir, activitat per modelar figures de fang amb
formes divertides.
Preu: 7 euros.
Cal apuntar-s’hi prèviament trucant al museu: 93 797 21 52.
Organitza: Museu del Càntir.
- A 2/4 d’1 del migdia, pel centre del poble, tradicional Tres Tombs, amb l’animació de la
Banda d’Argentona. Trobareu el recorregut a la contraportada d’aquest tríptic.
Organitza: Comissió Sant Antoni Abat.
Col.labora: Aula de Musica d’Argentona.
- A les 5 de la tarda, al Camp Municipal d’Esports, partit de futbol americà: Argentona
Bocs- Falcons de Salt.
Hi haurà xocolatada per a tots els assistents i jocs per als més menuts.
Organitza: Argentona Bocs.
- A 2/4 de 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre, al Centre Parroquial, Cinema amb la
projecció de la pel.lícula: Lo imposible.
Preu: 5 euros pels socis i 6 euros pels no socis.
Organitza: Centre Parroquial
- A les 6 de la tarda, a la Sala, Espectacle familiar Tot assajant Cyrano, a càrrec de la
companyia La Perla 29.
Preu de l’entrada: 7 euros (descompte d’1 euro presentant carnet de família nombrosa). Les
entrades es podran adquirir a la taquilla de La Sala a partir d’una hora abans de la
representació.
Per a més informació consulteu la pagina web: www.xarxaargentona.com
Organitza: Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils.

Activitats permanents
Fira d’Artesania i d’Alimentació
A la plaça Nova, els dies 12 i 13 de gener, de 10 h a 14 h, i de 16 h a 21 h.

Consells de seguretat per als actes de foc
Participants
- Protegiu-vos el cos amb roba de cotó, preferiblement vella, 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 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. De trobar-ne 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.

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 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. De trobar-ne algun,
aviseu la Policia Local o l’Organització.
Recorregut dels Tres Tombs
Carrer de Puig i Cadafalch (només el primer tomb), carrer Gran, plaça de Vendre, carrer de
Torras i Bages, plaça de l’Església, carrer de Lladó, carrer de Bernat de Riudemeia.

