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PARADA DE VENDA DE CÀNTIRS DE L’ANY 
 
Carrer Gran, davant la Biblioteca 
Obertura dies 4, 5 i 6 
Horaris: Dia 4 de 18 h a 21h (al matí es ven a la parada 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 
 
 
MUSEU DEL CÀNTIR - EXPOSICIONS 
 
Horari especial de visita durant la Festa Major : Dissabte i diumenge de 10 h a 14 h i 17 h a 21 h / Dilluns 
tancat 
 
ENRIC MESTRE. CERÀMIQUES 
Entrada lliure 
 
EXPOSICIÓ PERMANENT: 5 àmbits temàtics sobre el món dels càntirs i Espai Picasso 
Visita guiades a l’exposició permanent i l’exposició temàtica Càntirs d’arreu del món el dia 5 d’agost a les 
12 h. Visita inclosa amb el preu d’entrada del Museu. 

 
 
Dissabte - 4 d’agost 
Diada de Sant Domènec 
 

68 FESTA DEL CÀNTIR     
 
A les 7 h, a la Font de Sant Domènec 
Posta de càntirs 
Preparació per a la seva benedicció i venda del càntir  
 

“càntirnplora” DE JOAN I POL CRUANYES I CARLES BASSÓ 
 
 
El càntir de l’any 2018 és un disseny original dels arquitectes Joan Cruanyes i Carles Bassó amb la 
col·laboració de Pol Cruanyes, que li han posat el suggerent nom de càntirnplora, ja que parteix del 
concepte bàsic del càntir però amb la forma plana i rodona d’una cantimplora.  
 
Per primera vegada el càntir de l’any tindrà dues versions, ja que es farà en negre i vermell, tot 
recuperant la complementarietat d’aquests dos colors ja aplicada al disseny gràfic i industrial durant els 
primers anys del segle XX.  
 
Com ja es va fer l’any passat, el càntir anirà numerat individualment i se’n farà una tirada limitada a 3.000 
exemplars, incloent-hi les dues versions. 
 
Col·labora: Forn de llenya Can Moré 
 
A les 10 h, a l'Església Parroquial     
Ofici en honor a Sant Domènec 
 
A les 10 h 
Obertura del Museu del Càntir i de les exposicions 
 
A les 10,30 h, a la Plaça de Vendre 
Gran Xarbotada: Jocs infantils a l'entorn del càntir. Premis per a tots els participants. 
Organitza: Museu del Càntir i Amics del Museu del Càntir 
Col·labora:Frankfurt JJ 
 
 
 
 



Paral·lelament 
Aixecadeta de càntirs. Concurs infantil  
Organitza: Museu del Càntir i Amics del Museu del Càntir 
Patrocinen: Tallers Barfla S.L., Català Assegurances, Piscines Argentona, Enforma Socks, Forma’t centre 
esportiu, Taller Julián, Mingo excavacions, CaixaBank, Bankia 
Categories masculina i femenina 
Premis per a tots els participants 
Obligatori calçat esportiu. 
Inscripcions al museu: 93 797 21 52           
 
A les 11,30 h, a la font de sant Domènec    
Tradicional benedicció de les aigües de la font i dels càntirs de l’any i renovació del “Vot de poble” a 
càrrec de l’alcalde d’Argentona. 
Venda de càntirs a la parada del costat de la font 
 
 
A les 12,30 h, a la Plaça de Vendre   
Aixecada de càntirs. Des de 10 a 200 Kg. 
Organitza: Museu del Càntir i Amics del Museu del Càntir 
Patrocinen: Tallers Barfla S.L., Català Assegurances, Piscines Argentona, Enforma Socks, Forma’t centre 
esportiu, Taller Julián, Mingo excavacions, CaixaBank, Bankia 
 
Categories masculina i femenina. 
Premis de 200 €, 100 € i 50 € + trofeu per als tres millors classificats en cada categoria. 
Obligatori calçat esportiu per a tots els participants. 
Inscripcions al museu: 93 797 21 52 
 


