
ABRIL 2022
#09



 
2

http://www.argentona.cat/educacio


 
3



 
4

Mostra Literària d’Argentona
Termini de presentació de treballs fins al dimarts 26 d’abril a 
les 12:00 h. 
Veredicte i Lliurament de premis el dijous 9 de juny. 
Més informació i bases de participació a 
www.argentona.cat/mostraliteraria 

Coral Llaç d’Amistat
De setembre a juny. Assaig els dimarts, dues hores 
setmanals, més concerts, quan cal. 
Local de l’entitat - Carrer Gran, 28 - 1r pis
Cant, a veus, en grup, amb la direcció del músic Narcís Perich
Preu: quota mensual de 20 €
E-mail de contacte: coral.lldamistat@gmail.com
Web: lldamistat.blogspot.com

Musicargentona 
Classes col·lectives. Vine a tocar a la Banda!

     Carrer Sant Ferran, 24 Argentona

Vine a tocar a l’orquestra de corda! Vine a tocar al grup de 
Batukada!
Desde 30€/mensuals vine a tocar i disfrutar de les nostres 
formacions. Instruments en préstec, classes col·lectives, 
assajos i concerts, cercaviles... 

Informa-te’n a:
Tel: 669 923 107 (Whatsapp)
Web: www.aulademusicargentona.es
o vine a veure’ns al Carrer Sant Ferran, 24 Argentona

http://www.argentona.cat/mostraliteraria
mailto:coral.lldamistat%40gmail.com?subject=
http://lldamistat.blogspot.com/
http://www.aulademusicargentona.es
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Argentona Cor de Gospel
Inscripció Oberta. Cant Coral

El cant coral estimula les relacions socials, la memorització 
i la coordinació de ment i cos. Aprenem a respirar amb la 
música, a treballar el fraseig musical, a treballar l’articulació: 
aprenem a cantar escoltant, i a ajustar la nostra acció a 
l’acció dels nostres companys.

Cantar en grup és molt divertit i si us agrada cantar i voleu 
passar-ho bé, l’Argentona Cor de Gospel assaja tots el 
dimecres de 21:00 a 22:30 hores. 
Aprenem a cantar i toquem repertori de gospel i d’altres. 
Tenim 13 anys d’existència i us convidem a formar part si 
valoreu els estímuls que provoquen les activitats en grup.

Classes d’Escacs 
Per a Jugadors iniciats

Dimarts no festius, a les 19:00 hores

Centre Parroquial. c/ Bernat de Riudemeia, 4

Classe d’escacs per jugadors iniciats en el joc.
Un professor mestre d’escacs FIDE (Federació internacional 
d’escacs) explica teoria d’apertures, plans de mig joc i finals 
mitjançant partides d’alta competició i amb interacció 
contínua amb l’alumnat.

Organitza: Club d’Escacs Argentona CP
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AGENDA ABRIL

DIVENDRES 1 ABRIL

Conversa entorn del 
gènere del conte literari 

19:00 h 

Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel 

Conversa entorn del gènere del conte 
literari, arran de la publicació del llibre 
I si tot fos això, de Susagna Aluja, Oriol 
Guilera, Anna Pascual i Pilar Prim. L’acte 
comptarà amb la presència dels autors i 
Quim Calvo.

DIUMENGE 3 ABRIL

Serrem una cama a la Vella Quaresma
12:00 h Plaça de Vendre

Fins al 17 d’abril, cada diumenge a les 12 h a la pl. de Vendre 
es talla una de les cames de la Vella Quaresma. 
Organitza: Comissió de Carnestoltes i Entitats d’Argentona



DIUMENGE 3 ABRIL

Geometria, Roseland Musical
Dansa i projeccions

18:00 h La Sala d’Argentona - Plaça Nova

Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures 
bàsiques de la geometria variable que el moviment de la 
dansa transforma en imatges dinàmiques i fugaces. Una 
experiència visual per gaudir d’un principi bàsic i que és 
present a tot arreu: música i coreografia naturals, les que 
evolucionen l’essència orgànica de la forma. Música, poesia, 
imatge i dansa contemporània en un espectacle geomètric 
fascinant.

         Preu: 7 €; 6 € (carnet de família nombrosa o monoparental)

www.argentona.cat/temporada2022 
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http://www.argentona.cat/temporada2022


DILLUNS 4 ABRIL

Ple municipal Ajuntament d’Argentona

18:30 h Sala de plens antic Ajuntament

En streaming al web municipial i Ràdio Argentona

DIMECRES 6 ABRIL

Taller participatiu per a joves

18:00 h  Casal de Joves d’Argentona - Carrer Enric Granados, 5

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Argentona està 
avançant en l’elaboració del Pla Local municipal i iniciarà en 
les properes setmanes els treballs d’anàlisi social.

En aquest sentit s’han programat dues sessions participatives 
presencials, la primera el dimecres 6 d’abril, a les 18 hores, al 
Casal de Joves, adreçada a joves participatius o que siguin 
membres de les entitats del municipi. I un altre taller el 
dimecres 20 d’abril, també a les 18 hores i al Casal de Joves, 
per a joves que no participin de l’associacionisme local.

Inscripcions www.argentona.cat/tallerjoves

 
8

http://www.argentona.cat


DIVENDRES 8 ABRIL

Mistela Candela Sarsuela,
Cia. Epidèmia Teatre. Comèdia musical

20:30 h  La Sala d’Argentona - Plaça Nova

Tres sarsueles en una. Fresques, còmiques i rimades. Pitarra 
i Vidal i Valenciano tornen als escenaris com a clàssics d’avui 
dia per fer-nos matar les penes.
Espectacle nominat a Millor musical, i Aida Llop, Joan Saez i 
Lluís Oliver a Millors actrius i actors als Premis Butaca 2021.

Preu: 10 € (taquilla); 7,50 € (anticipada);
6 € (abonament)

www.argentona.cat/temporada2022  
9

http://www.argentona.cat/temporada2022
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DISSABTE 9 ABRIL

Futbol Segona Catalana 
Argentona CF-Malgrat Jornada 24 

17:00 h   Camp de futbol municipal

Segona Categoria masculina bàsquet
CB Argentona - AECAM Santa Susanna

17:00 h   Pavelló municipal d’Esports

DIUMENGE 10 ABRIL

Lliga Catalana Futbol Americà
Argentona Bocs vs Barcelona Uroloki. Jornada 7 

17:00 h Camp municipal

DILLUNS 11 ABRIL

Tecnificació Setmana Santa 2022
Pavelló Poliesportiu

Tecnificacions de Bàsquet per a diferents edats.
Activitats esportives. Competicions. Tècnica individual. 
Organitza: Club Bàsquet Argentona

Més informació a www.cbargentona.cat

http://www.cbargentona.cat


DIMECRES 20 ABRIL 

Tertúlia Literària L’edat 
de ferro, de J.M. Coetzee

19:00 h 

Bibliteca Joan Fontcuberta i Gel

Premi Llibreter de Narrativa 2003
Premi Nobel de Literatura

Presentació del llibre 
fotogràfic “Argentona 
desconeguda”

 19:00 h

A La Sala d’Argentona, amb 
els seus autors, Enric Subiñà i 
David Farell

Organitza: Centre d’Estudis 
Argentonins, Jaume Clavell
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DIMECRES 20 ABRIL

Taller participatiu per a joves
18:00 h      Casal de Joves d’Argentona - Carrer Enric Granados, 5

Inscripcions www.argentona.cat/tallerjoves

Jornades de portes obertes 
Escoles bressol municipals 

Escola Bressol El Bosquet
Dies 20 i 21 d’abril de 17 a 19 hores

Escola Bressol Cargol Treu Banya
Dies 27 i 28 d’abril de 17 a 19 hores

En format presencial amb cita prèvia. Cal trucar als telèfons:
El Bosquet 93 797 45 23 / Cargol Treu Banya 93 757 51 88
www.argentona.cat/educacio

 
12

Mou-te pel zero 
al mercat setmanal d’Argentona
Redueix residus en les teves compres els divendres i guanya 
premis! Del 8 al 29 d’abril, comprar amb la teva carmanyola, 
ouera, bossa, cabàs,... al mercat setmanal d’Argentona, té 
premi! Recull la butlleta a la parada, segella els teus actes de 
compra sostenible i participa en un sorteig de productes de 
les parades d’alimentació.

 

http://www.argentona.cat
http://www.argentona.cat/educacio


DIVENDRES 22 ABRIL

Inauguració exposició Amor Estadella. 
Fluid infinit

19:00 h Museu del Càntir - plaça de l’Església, 9

El Museu del Càntir presenta la col·lecció d’indumentària 
d’Amor Estadella, autèntiques obres d’art que van més enllà 
de simples vestits.

DISSABTE 23 ABRIL

Sant Jordi 
Parades de llibres i roses 
al carrer Gran i Avinguda 
Puig i Cadafalch

Durant tot el dia

Ets una entitat, associació o col·lectiu 
d’Argentona i vols fer difusió de les 
teves activitats a l’agenda municipal?
Entra a www.argentona.cat/suggerir_acte 
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http://www.argentona.cat/suggerir_acte


DILLUNS 25 ABRIL

No tinguis por de llegir contes 
en veu alta

Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel - c/ Gran, 3-5

Sílvia Cantos, qui coordina diversos clubs de lectura i realitza 
tallers d’animació lectora per infants i xerrades dirigides a 
pares i professorat, ens donarà pautes, trucs i recursos per fer 
una lectura en veu alta adient de contes per a tota la família, 
utilitzant una selecció especial. Sessió pràctica i dinàmica per 
perdre la por a llegir davant d’un públic tan exigent com són 
els infants.

Organitza: Correllengua - Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel
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DIMECRES 27 ABRIL 

Univers Invers
Un llibre per aprendre els contraris

18:00 h  Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel - c/ Gran, 3-5

A partir del llibre Univers Invers, la dissenyadora i tallerista 
Carla Aledo ens oferirà petits i senzills trucs per donar volum 
al paper i crear postals personalitzades través del joc i els 
contraris. Adreçat a adults, infants [+5 anys] i famílies amb 
ganes de passar una estona creativa retallant, enganxant i 
plegant paper. 

Cal Inscripció prèvia a www.argentona.cat

DISSABTE 30 ABRIL

Migrare, Cia. Maduixa. Dansa 
20.30 h La Sala d’Argentona - Plaça Nova

Quatre dones i un espai buit. Buit però minat d’obstacles i 
fronteres invisibles, d’odis irracionals, de prejudicis. Elles van 
haver de deixar la seva terra d’origen i ara el país d’arribada 
les rebutja. Aquest espectacle és la seva lluita. La lluita de 
quatre dones fortes, valentes i, sobretot, resilients. 
Premi Moritz 2021 a la Millor estrena Fira Tàrrega. 

Preu: 17 € (taquilla); 13 € (anticipada); 10 € (abonament)

www.argentona.cat/temporada2022  
15

http://www.argentona.cat
http://www.argentona.cat/temporada2022
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DISSABTE 30 ABRIL

Futbol Segona Catalana 
Argentona CF-Caldes Montbui. Jornada 26

17:00 h   Camp de futbol municipal

Joan Parramon
Macrocosmos & Microcosmos

Fins al 18 d’abril
Horari: Dimarts a divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 
20:00 h. Dissabtes d’11:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h 
Diumenges i festius d’11:00 h a 14:00 h
Al Museu del Càntir d’Argentona

Amor Estadella
Fluid infinit

Del 22 d’abril al 19 de juny
Horari: Dimarts a divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h 
a 20:00 h. Dissabtes d’11:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h 
Diumenges i festius d’11:00 h a 14:00 h
Al Museu del Càntir d’Argentona

EXPOSICIONS
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Cicle formatiu projecte Construcció 
Tecnosostenible al Baix Maresme
Sessions On Line

1 Metodologia BIM i optimització del procés 
constructiu 
Dijous 7 d’abril de 9:30 h a 11:00 h

2 Construcció industrialitzada: Prefabricació 
Dijous 21 d’abril de 9:30 h a 11:00 h

Inscripcions i més informació a 
www.argentona.cat/sempre o al Servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament d’Argentona

Inscriu-te al taller 
de dansa urbana. 
3 sessions que es 
duran a terme a 
l’Institut i a les 
escoles d’Argentona

Diversos horaris, 
espais i grups. 
Places limitades. 
Activitat gratuïta

http://www.argentona.cat/sempre
http://www.argentona.cat/dansaurbana


TRANSPORTS
Bus

• 807 Argentona-Cabrera de Mar-Barcelona (Nova línia) 
        www.argentona.cat/transport

• 553 Mataró-Argentona (amb parada al veïnat del Cros)
• 554 Mataró-Argentona
• 557 Hospital de Mataró-Argentona-Òrrius
• 551 Mataró-Canyamars
• 550 Mataró-Granollers
• 569 Mataró-Argentona-La Roca-Granollers (directe)
• e13 Mataró-Granollers-Sabadell

        www.sagales.com

• C-5 Mataró-Bellatera (UAB)
• (Bus Nocturn) Barcelona–Mataró
• Línea Exprés MATARÓ (NORD)-BARCELONA (per autopista) 

        Parada a El Cros
        www.moventis.es

Taxi d’Argentona 
Tel: 93 797 25 04 / 677 676 289 / Mario Taxi 633 015 000
Més informació: www.argentona.cat/transport
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http://www.argentona.cat/transport
http://www.sagales.com
http://www.moventis.es
http://www.argentona.cat/transport
http://argentona.cat/enquestabus
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2, 9, 10, 16, 23 i 30 d’abril  Farmàcia Sindreu

24 d’abril  Farmàcia O’Callaghan 

3, 15, 17 i 18 d’abril  Farmàcia Guillén

La resta de dies, l’horari habitual dels establiments

FARMÀCIA GUILLEN
C/ Gran, 22 - 93 797 12 62
De dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 h
Dissabtes de 9:00 a 14:00 h
Horari de guàrdia: Diumenges o festius de 10:00 a 14:00 h

FARMÀCIA SINDREU
C/ Barcelona, 26 - 93 797 14 00
Dilluns a Dissabte (continu) de 8:00 h a 21:00 h
Horari de guàrdia: Diumenges o festius de 10:00h a 14:00 h
 
FARMÀCIA O’CALLAGHAN
Crta. de Vilassar, 12 - 93 756 16 85
De dilluns a divendres de 9:00 h a 13:30 h i de 16:30 h a 20:30 h
Dissabtes 9:00 h a 13:30 h
Horari de guàrdia: Diumenge o festiu 10:00 h a 14:00 h

Més informació a www.argentona.cat/farmacies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

http://www.argentona.cat/farmacies


http://www.argentona.cat/farmacies
http://www.argentona.cat/app

