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Camí del Centenari
Tens algun record del Futbol Club Argentona? 
Busquem objectes, samarretes, pins, fotografies... 
L’objectiu és preparar una exposició que repassi els cent anys 
d’història del club.

A/e: camidelcentenari@fcargentona.com
Whatsapp: 652 486 121 

Ruta Puig i Cadafalch 
(Mataró – Argentona)
El primer dissabte de mes, d’abril a novembre (excepte l’agost)

      C/ Gran, 61 

Tarifa general i majors de 65 anys: 10,65 € 
De 8 a 16 anys: 7,82 €. Menors fins a 7 anys: gratuït 
Informació i reserves: Ajuntament d’Argentona – Servei de 
Promoció Econòmica 
Tel. 93 797 49 00 o turisme@argentona.cat

mailto:camidelcentenari@fcargentona.com
mailto:turisme@argentona.cat
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Classes d’escacs 
Per a jugadors iniciats

Dimarts no festius a les 19 h     

Centre Parroquial. C/ Bernat de Riudemeia, 4

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

Ho organitza: Club d’Escacs Argentona CP

Sessions en línia a Instagram 
sobre comerç just
Instalives a @LaCoordi
Escolta les veus de les persones productores
Dimecres 11 de maig a les 18.30 h 
Parlem de cafè de comerç just

Dimecres 18 de maig a les 18.30 h 
Parlem de sucre de comerç just

Dimecres 25 de maig a les 18.30 h 
Parlem de tèxtil sostenible

Dimecres 1 de juny a les 18.30 h
Parlem de finances ètiques 

Més informació a www.argentona.cat

http://www.argentona.cat


Campanya Sant Jordi, Vols Jugar?
Divendres 6 de maig a les 12 h     Biblioteca Municipal

Sorteig de lots de Sant Jordi i altres premis.

Ho organitza: Argentona Comerç i Serveis
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AGENDA MAIG
DILLUNS 2 

Ple municipal de l’Ajuntament 
18.30 h      Sala de Plens de l’antic Ajuntament

En streaming al web municipal i a Ràdio Argentona.

DIJOUS 5

Introducció al concepte de Lean 
Construction i economia circular
     De 9.30 a 11 h.      Sessions en línia 

Webinars. Cicle formatiu de construcció tecnosostenible al 
Baix Maresme.
Ponència a càrrec de l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes 



de Catalunya. Testimoni de bones pràctiques: EIG i 011h.
Inscripció prèvia. Places limitades 

Més informació i inscripcions a www.argentona.cat/sempre

Xerrada “Els tresors de la llengua”
18 h Centre Parroquial

A càrrec de Màrius Serra Roig, llicenciat en filologia anglesa; 
escriptor, periodista, autor de mots encreuats i enigmista 
català.

         Socis: entrada lliure. No socis: 5 €

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona

DISSABTE 7

Jornada de neteja i sensibilització 
ambiental Let’s Clean Europe 
     9.30 h      Lloc de sortida: Plaça Nova

L’Ajuntament d’Argentona i les entitats Burriac Runners (del 
Grup de Muntanya d’Argentona), Consell per la República, 
Fridays for Future i Institut d’Argentona organitzen aquesta 
activitat voluntària per a la millora i conservació de l’entorn. 

Inscripcions a www.argentona.cat/letscleaneurope
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http://www.argentona.cat/sempre
http://www.argentona.cat/letscleaneurope


DISSABTE 7

Bàsquet. Campionat de Catalunya 2a 
categoria 
CB Argentona Sènior Masculí – UE Gaudí 

17.45 h Pavelló Municipal

Recital Poesia a la Vinya
18.30 h Vinya Can Volart, St. Jaume de Traià (Argentona)

Entrada lliure, taquilla inversa

Ho organitzen: Associació Cultural Amics de la Poesia d’Argentona i 
Associació Cultural Amics de la Vinya i el Vi d’Argentona

DIUMENGE 8

Futbol americà. Lliga Catalana 
Argentona Bocs – Terrassa Reds

17 h Camp Municipal
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DIJOUS 12 

Tens Instagram només per penjar-hi 
fotos? Treu-ne profit per cercar feina

17.30 h Taller virtual

Adreçat a joves de 16 a 25 anys. Aprèn a utilitzar Instagram 
com a recurs de recerca de feina, a crear un perfil atractiu 
per a possibles candidatures, a formar una xarxa de treball...

Inscripció a www.argentona.cat 

Ho organitza: Regidoria de Joventut, a través de la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil

Presentació del projecte del segon 
‘Atles dels ocells nidificants del Maresme’ 
III Jornades d’Ornitologia

19 h     Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel. C/ Gran, 3-5

Amb els coordinadors Héctor 
Andino i Joan Pujol. 
Xerrada sobre el segon Atles dels 
ocells nidificants del Maresme, 
un projecte de ciència ciutadana 
que té com a objectiu conèixer 
la distribució d’aus que crien a la 
comarca per estudiar-ne l’evolució 
al llarg del temps.
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http://www.argentona.cat
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DISSABTE 14

Sortida: Iniciació a l’ornitologia
III Jornades d’Ornitologia 

9 h Plaça Nova

Xavier Figueredo i amics, amb la col·laboració de la Biblioteca 
Municipal d’Argentona, organitzen una sortida per descobrir 
l’apassionant món de les aus locals. Una oportunitat per 
aprendre a observar els ocells i adquirir coneixement de les 
eines que utilitza aquesta branca de la zoologia. 

Tarda festiva pel comerç just
17 h       Centre històric municipal

Animació a càrrec de la banda de l’Associació Musicargentona 
i xocolatada.

Futbol Segona Catalana 
Argentona CF – La Torreta. Jornada 28

17 h       Camp de Futbol Municipal 

Bàsquet. Campionat de Catalunya 2a 
categoria
CB Argentona Sènior Masculí – UB Mir 

17.45 h       Pavelló Municipal



DIUMENGE 15 

25a Marxa de les Fonts d’Argentona
Sortida esglaonada des de la plaça 
Nova, a partir de les 8 h

Caminada de caràcter no 
competitiu, oberta a tothom amb 
unes mínimes condicions físiques. Recorregut i quilometratge: 
marxa curta 5 km, marxa mitjana 10 km, marxa llarga 15 km.

Ho organitza: Grup de Muntanya d’Argentona

Més informació a www.gmargentona.com

DIMARTS 17

Taller: Com ser sostenible amb 
els bolquers

De 18 a 19.30 h                 Escola bressol El Bosquet

Taller pràctic on aprendrem per què no són sostenibles els 
bolquers d’un sol ús, què son els bolquers de tela, com tenir-ne 
cura, quant costen i quines altres alternatives sostenibles 
existeixen.
Impartit per Marie Mélinon, experta en bolquers reutilitzables  
i fundadora del projecte Pana.
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http://www.gmargentona.com


DIJOUS 19 

Materials sostenibles: tipus i exemples
De 9.30 a 11 h       Sessions en línia

Cicle formatiu Construcció Tecnosostenible al Baix Maresme. 
Inscripció prèvia. Places limitades.

Ponència a càrrec de l’ITEC. 
Testimonis de bones pràctiques: Arquima, Honext Materials, 
EcoLab i Can Nova.

Més informació i inscripcions a www.argentona.cat/sempre

Tour de la innovació industrial aplica-
da a la construcció tecnosostenible

 8.50 h      Zona Esportiva d’Argentona. Ctra. de Vilassar, 0

Sortida en autocar des de la parada de bus d’Argentona 
(ctra. de Vilassar, 0) i tornada prevista a les 14 h. 
Visita a Dfactory, indústria 4.0 amb laboratori 3D, centre 
de robòtica i àrea d’intel·ligència artificial aplicada a la 
indústria. 

Ho organitza: Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
d’Argentona

Més informació i inscripcions a www.argentona.cat/sempre

 
10

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


Xerrada 
“De canvi climàtic a crisi climàtica” 
     18 h      Centre Parroquial

A càrrec de Gemma Puig Feliu, llicenciada en física; meteoròloga 
i presentadora de l’espai El temps a TV3.

Socis: entrada lliure. No socis: 5 €

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona

Hora del conte: Descobrint les tres R 
     18 h      Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel

Hora del conte especial Mou-te pel Zero.
Com introduir el concepte del residu zero als més menuts?
El conte vol sensibilitzar els infants de la importància 
d’aprofitar correctament els elements de la natura com a 
recurs i de l’impacte de les deixalles als entorns naturals.
Activitat recomanada per a infants de 3 a 8 anys. 
Inscripció a www.argentona.cat.
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http://www.argentona.cat/dni
http://www.argentona.cat


DIJOUS 19 I DIVENDRES 20

2es Jornades de 
Traducció – Memorial 
Joan Fontcuberta
      Dijous 19 a les 19 h, al Saló de 
Pedra, Llorenç Soldevila conversa 
amb Joaquim Mallafré.

      Divendres 20 a les 19.30 h, al 
Centre Parroquial, projecció de 
la pel·lícula Dublinesos, de John 
Huston.

DIVENDRES 20 

Venda de productes de les cooperatives 
escolars 

9 h Plaça Nova i carrer Gran

Les cooperatives escolars posen a la venda els productes 
elaborats. Part dels beneficis obtinguts seran per a entitats 
sense ànim de lucre.
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Neteja ecològica: receptes per tenir 
cura de la llar + taller de lufa 

18 h Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel

Sabies que molts productes de neteja contenen ingredients 
tòxics, tant per a la salut de les persones com per al medi 
ambient? En aquest taller aprendrem a netejar la llar amb 
productes sostenibles: receptes fàcils i efectives per a les 
diferents estances de casa. Vine i emporta’t la teva esponja 
vegetal de lufa! 

Més informació i inscripcions a www.argentona.cat.

Activitat organitzada en el marc de la campanya Mou-te pel Zero a 
Argentona! 

Presentació del llibre ‘El gall ferit’ 
     19 h      Saló de Pedra

A càrrec de l’autor, el periodista Nicolas Tomás. 
Ho organitza: Cultura i Debat

DISSABTE 21

Bàsquet. Campionat de Catalunya 2a 
categoria. 
CB Argentona Sènior Femení A – Barça CBS-B 

17.45 h Pavelló Municipal

http://www.argentona.cat


DIMECRES 25 

Tertúlia literària: 
“Res no s’oposa a la nit 
de Delphine de Vigan”

19 h

Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel

DIMECRES 25 I DILLUNS 30

Cicle formatiu: La neurociència: eines 
per ajudar els fills i filles a créixer 
La Regidoria d’Educació, amb el suport del sector educatiu 
del municipi i la Diputació de Barcelona, inicia aquest cicle de 
sessions formatives en línia adreçat a famílies amb fills.
A càrrec de Sergi Sánchez, s’iniciarà amb dues sessions els 
dies 25 i 30 de maig, de 17 a 19 h. Les sessions es podran 
seguir des del web municipal i el canal de l’Ajuntament a You-
Tube.  Inscripcions a www.argentona.cat/tallerneurociencia

DIJOUS 26 

Qui fa la teva roba? 
     18.30 h      Sessió en línia
Converses amb grups productors de tèxtil de comerç just de 
l’Índia i Bangladesh. 
Ho organitza: LaCoordi 
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http://www.argentona.cat/tallerneurociencia


DISSABTE 28 

Futbol Segona Catalana 
Argentona CF – Sant Julià de Vilatorta
Jornada 30

17 h Camp de Futbol Municipal

Bàsquet. Campionat de Catalunya 2a 
categoria 
CB Argentona Sènior Femení A – FC Martinenc 
Bàsquet

17.45 h  Pavelló Municipal

DIUMENGE 29

Concert solidari Ajuda a Ucraïna
19 h Saló de Pedra

A càrrec d’Argentona Cor de Gospel. 
Aportació voluntària.
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Fluid infinit, d’Amor Estadella
Fins al 19 de juny
De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Al Museu del Càntir d’Argentona

Comerç just, finances ètiques i 
economia social i solidària
Del 2 al 22 de maig
A la Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel

EXPOSICIONS
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http://www.argentona.cat/plaeducatiuentorn
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http://www.argentona.cat/rutesguiades
mailto:turisme%40argentona.cat?subject=


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 al Cros
        www.moventis.es

Taxi d’Argentona 
Tel. 93 797 25 04 / 677 676 289 / Mario Taxi 633 015 000
Més informació a www.argentona.cat/transport
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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 

http://www.argentona.cat/transport
http://www.sagales.com
http://www.moventis.es
http://www.argentona.cat/transport
http://www.argentona.cat/suggerir_acte
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Dies 1, 7, 14, 21, 22 i 28  Farmàcia Sindreu

Dia 15  Farmàcia O’Callaghan 

Dies 8 i 29  Farmàcia Guillén

La resta de dies, horari habitual dels establiments

FARMÀCIA GUILLÉN
C/ Gran, 22. Tel. 93 797 12 62
De dilluns a divendres de 8 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h
Horari de guàrdia: Diumenges i festius de 10 a 14 h

FARMÀCIA SINDREU
C/ Barcelona, 26. Tel. 93 797 14 00
De dilluns a dissabte (continu) de 8 a 21 h
Horari de guàrdia: Diumenges i festius de 10 a 14 h
 
FARMÀCIA O’CALLAGHAN
Crta. de Vilassar, 12. Tel. 93 756 16 85
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h
Dissabtes de 9 a 13.30 h
Horari de guàrdia: Diumenges i festius de 10 a 14 h

Més informació a www.argentona.cat/farmacies

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

http://www.argentona.cat/farmacies


http://www.argentona.cat/app

