
Dijous 25 d'abril

Divendres 26 d'abril

Dissabte 27 d'abril

Dijous 2 de maig

Confèrencia
“QUADERNS DE VIATGE:
NAMÍBIA, UN MÓN EN UN DESERT”

A les 19 h a la Biblioteca Municipal
Joan Fontcuberta i Gel
Entrada lliure i gratuïta, aforament limitat

L’Entitat de Medi Ambient Natura i la Biblioteca 
Joan Fontcuberta i Gel us 
conviden a unes xerrades 
informatives sobre els vi-
atges organitzats per l’En-
titat de Natura. Xerrada a 
càrrec de l’Oriol Bassa.

Taller de lectura assistida amb gossos  
“LLEGIR A UN AMIC DE
QUATRE POTES”

A les 18 h a la Biblioteca Municipal
Joan Fontcuberta i Gel
Entrada lliure amb inscripció prèvia
a la web de l’ajuntament

Taller per infants que ens ofereix Kanstak, Centro 
de Educación Canina, per a fomentar la lectura mit-
jançant un element motivador com és el gos. Un 

gos estimula les ganes de llegir, 
ja que no jutja al nen sinó que, 
degudament educat, és capaç 
de tenir paciència i mostrar in-
terès per tot que el nen fa. 

Presentació del llibre
“COMERÇ DE POEMES.
POEMES DE COMERÇ”

A les 12 h a la Biblioteca Municipal
Joan Fontcuberta i Gel
Entrada lliure i gratuïta, aforament limitat

Argentona es Mou i Biblioteca Munici-
pal us convida a la presentació del llibre 
Comerç de poemes. Poemes de comerç 
de Lola Casas, que intervindrà en la pre-
sentació. L’autora ha preparat una sèrie 
de poemes divertits sobre els comerços 
que podem trobar pel carrer.

Presentació del llibre
 “ELS POETES DEL MARESME”

A les 19.30 h a la Biblioteca Municipal
Joan Fontcuberta i Gel
Entrada lliure i gratuïta, aforament limitat

En aquest llibre es recullen els 
poetes de la nostra comarca 
des del segle XVI i fins a l’actu-
alitat. Presentació a càrrec de 
Jordi Solé Camardons, Emília 
Illamola i Josep Lladó.



Dimecres 17 d'abril

Del 23 d'abril a final de mes

Dimecres 24 d'abril

Dimarts 23 d'abril

Fins al 18 d'abril

Diumenge 21 d'abril

Presentació del llibre
“ELS LLADÓ D’ARGENTONA,
UNA MUNIÓ DE NISSAGUES”

A les 19 h al Saló de Pedra d’Argentona
Entrada lliure i gratuïta, aforament limitat

El doctor en Història Enric Subiñà i Coll pre-
sentarà el llibre, escrit conjuntament amb en 
Francesc Lladó i Tubau, “Els Lladó d’Argento-
na, una munió de Nissagues”. El llibre, guanya-

dor del XII Premi Burriac, és un exhaustiu treball 
de recerca que recull la història d’aquest llinatge 
d’Argentona des del segle XII fins a l’actualitat. 

COMERÇ DE POEMES

Comerços d’Argentona
en horari d’obertura
Organitza Argentona Es Mou 

Ruta amb una sèrie de poemes divertits que la seva 
autora, Lola Casas, ha cedit sobre els comerços que 
podem trobar al nostre poble. Un passeig rimat 
amb les divertides il·lustracions de Gibet Ramon, 
que faran les delícies dels més menuts.

Tertúlia literària
“PEDRA DE TARTERA”
DE MARIA BARBAL

A les 19 h a la Biblio-
teca Municipal Joan 
Fontcuberta i Gel
Entrada lliure i gratuïta,
aforament limitat

Pedra de tartera de Maria Barbal és el 
llibre proposat per la Tertúlia Literària del 
mes d’abril a la Biblioteca Municipal.

Taula rodona
“JOAN FONTCUBERTA I GEL:
UNA VIDA DEDICADA A LA TRADUCCIÓ”

A les 19 h al Saló de Pedra d’Argentona

Intervindran Joaquim Sala-Sanahuja, 
Joan Sellent i Dolors Udina i moderarà Ra-
mon Farrés, tots ells traductors i profes-
sors de la UAB, companys de Fontcuberta, 
que parlaran sobre les seves traduccions.
Organitza: Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell

VENDA DE LLIBRES I 
ROSES A CÀRREC DE 
DIFERENTS ENTITATS 
D’ARGENTONA

Durant tot el dia, a l’Av. Puig 
i Cadafalch, a la Pl. Nova i
al C. Gran

Al centre de la vila trobarem 
les tradicionals parades de 
llibres i roses.

TALLER INFANTIL I ESPAIS DE JOC

De 17 a 20 h a la Pl. Nova

Trobarem un Taller de punts de 
llibre en forma de drac i espais 
de joc variats, des d’un petit racó 
amb materials oberts i d’explora-
ció fins a un circuit de trens!

Espais de Joc:
· Panera dels Tresors 0-1 any.
· Estructures de Moviment 

Lliure, a partir d’1 any.
· Espai de construcció Kapla,

a partir de 3 anys.

· Espai de construcció de circuit 
de bales, a partir de 5 anys.

· Espai de lectura,
a partir de 5 anys.

 · Circuit de tren Brio XL,
a partir de 3 anys.

SORTEIG DE DUES
PANERES CULTURALS 

A la Biblioteca d’Argentona 

Participa en el sorteig de dues Paneres Cul-
turals de la Biblioteca Municipal d’Argento-
na! Emporta’t 5 documents en préstec i en-

tra en el sorteig que tindrà lloc el 23 d’abril al 
matí retransmès per Ràdio Argentona.

CONTA CONTES DEL
7è CONTE D’EN SANTI 

A les 10 h al Teatre del Centre Parroquial 

Presentació i explicació del 7è conte de la
col.lecció d’en Santi.
Organitza: Fundació El Maresme

TALLEM L’ÚLTIMA POTA DE LA
VELLA QUARESMA

A les 12 h a la pl. de Vendre

Es tallarà l’última 
pota de la Vella 
Quaresma, tot se-
guit hi haurà un 
vermut popular en 
el qual tothom que 
vulgui pot portar 
alguna cosa per pi-
car i participar.

Espectacle de titelles
“UN MÓN (I UN MUNT!) DE DRACS” 
DE TANAKA TEATRE 

A les 12.30 h, tot seguit de la tallada de pota, 
a la pl. de Vendre
A partir de 3 anys

Dues princeses ben peculiars descobreixen una 
llibreria màgica que amaga molts secrets. Dels seus 
llibres en surten un munt de dracs que les posen 
a prova. Un espectacle de teatre, titelles, contes, 
humor, animació i interacció amb el públic per fo-
mentar l’hàbit de la lectura d’una manera divertida.


