
DESEMBRE 2021
#06



 
2
 
2

Coral Llaç d’Amistat
De setembre a juny. Assaig els dimarts, més concerts, quan 

cal. Dues hores setmanals.

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/

Teatre per a adults
Connecta amb l’alegria a través del teatre
       Dimarts de 20.00 a 22.00 hores         Saló de Pedra

Farem servir diverses tècniques escèniques i descobrirem en 
el teatre un art per conèixer els altres i deixar anar la creati-
vitat i el joc. Treballarem escenes i monòlegs des de la veritat 
com a eina de descobriment i creixement personal.
Taller de teatre per descobrir la infinita capacitat creativa 
individual i grupal.
El teatre és un art per a tothom. Aprendre a ser conscient de 
les eines de treball i tècniques escèniques ens aportarà un 
món de beneficis i satisfaccions que repercutiran a la nostra 
vida diària i a les nostres relacions. Es preten formar un grup 
amb una activitat continuada amb la possibilitat d’arribar a 
representar textos davant del públic
Preu: quota mensual de 20 €. Més informació: 660 339 684. 
Organitza: Gracia Esparza. 

mailto:coral.lldamistat%40gmail.com?subject=
http://lldamistat.blogspot.com/
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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 
els dimecres de 21:00 a 22:30 hores. Aprenem a cantar 
i toquem repertori de gospel i d’altres. Tenim 12 anys 
d’existència i us convidem a formar part si valoreu els 
estímuls que provoquen les activitats en grup. 
E-mail: argentonacordegospel@gmail.com

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 DESEMBRE
1 i 2 DESEMBRE 

Curs: Manipulació d’aliments 
       De 15:00 h a 17:00 h

Conèixer els aliments i perills derivats, què és la contaminació 
física, química, biològica, creuada, els factors de creixement 
dels microorganismes, toxiinfeccions alimentàries, intoxicacions 
químiques, al·lèrgies, manipulació higiènica dels aliments... 
Més informació a sempre@argentona.cat, tf: 93 797 49 00
Organitza: Servei de Promoció Econòmica 

DIJOUS 2 DESEMBRE

L’hora del conte 
El gran viatge a l’Arc de Sant Martí
      18:00 h        Saló de Pedra - C. Gran, 61

Recomanat per infants a partir de 4 anys. L’Estrella és la 
protagonista, una nena molt diferent , li diuen rara pel seu 
aspecte, ella té el somni de viatjar a l’univers per ballar...
El conte ens porta de viatge per l’univers, a planetes on hi 
ha persones diferents, amb habilitat diferents. Ens explica 
com les persones, tot i que són diferents, tenen la mateixa 
necessitat i poden conviure en harmonia. La música, les 
cançons i la interacció amb el públic acompanyen el viatge a 
cada planeta. Inscripcions a www.argentona.cat
 Entrada lliure, aforament limitat
        Organitza: Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel. 



 
5

DIJOUS 2 DESEMBRE

Conferència “La penicil·lina catalana”
A càrrec de Jordi Almirall i Pujol 

18:00 h   Centre Parroquial - c/ Bernat de Riudemeia, 4. 

           Preu: Socis: Entrada lliure. No socis: Aportació 5 Euros.

Organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona. 

DIVENDRES 3 DESEMBRE

Alcohol 
19:30 h Saló de Pedra - C. Gran, 61

Recreant un ambient de reunió d’alcohòlics anònims, i col·lo-
cant una curiosa “barra lliure” al centre de la rotllana, dos 
actors portaran als espectadors a considerar l’alcohol des de 
perspectives molt diferents, a través tant de talls d’humor 
com d’elegies i fragments sobre la drogodependència. Un 
recital amb un format molt diferent, amb material literari tant 
dels dos artistes que duen a terme l’espectacle (Martí Sales i 
Núria Martínez-Vernis) com d’altres escriptors, com Rabelais, 
Vinyoli o Salvador Renobell, per posar alguns exemples.
Taquilla inversa.
Organitza: Associació Cultural Amics de la Vinya i el Vi d’Argentona. 
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DIJOUS 9 DESEMBRE 

Presentació de llibre
“L’escola rural: petita, 
pública i de poble” 
d’Assumpta Duran, Xavier 
Geis i Miquel Payaró

19:00 h 

Saló de Pedra - C. Gran, 61. 

Entrada lliure, aforament limitat

DISSABTE 11 DESEMBRE

Taller Residu Zero i Furoshiki
   D’11:00 ha 13:00 h 

Biblioteca Municipal

En el marc de la campanya ‘Mou-te 
pel zero a Argentona!’ us convidem a 
aquest xerrada-traller pràctic impartit 
per Esther Peñarrubia sobre Residu 
Zero on aprendrem com embolicar 
regals amb teles de manera creativa 
i evitant residus amb la tècnica 
japonesa Furoshiki. Activitat gratuïta
Inscripció a www.argentona.cat
Organitza: Ajuntament d’Argentona i Go Zero Waste 
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DISSABTE 11 DESEMBRE 

Contes en Joc 
11:00 h        Kids&Us Argentona (C/ Doctor Samsó 44, local 5)

     Preu: 15€/unitat familiar
Bambú és Joc en col·laboració amb Kids&Us Argentona. Ara 
que s’apropa Nadal, la Duna de Bambú és Joc 
(@bambuesjoc) torna al nostre centre Kids&Us Argentona 
per fer el taller “Contes en Joc”. Us convidem a jugar amb 
l’hivern amb el conte “El floc de neu” de Benji Daves. Es 
tracta d’un conte preciós, on un petit floc de neu i una nena 
busquen el seu lloc en aquest hivern tan especial. La Duna 
ens explicarà el conte i en acabar ens proposarà un joc amb 
mini mons i experimentació al voltant de l’hivern, la neu i els 
animals. Si tens un infant d’entre 1 i 5 anys, no t’ho perdis! 
Reserva la teva plaça! Aforament limitat: 1 acompanyant 
per nen/a participant. Per a més informació o per reservar la 
plaça podeu enviar un correu a argentona@kidsandus.es, o 
trucar o enviar un whatsapp al 646 228 546.

DIUMENGE 12 DESEMBRE

Ruta poètico literària per Argentona. 

       11:30 h 
Una ruta poètico-literària per diferents llocs de la vila 
relacionats amb autors significatius que han tingut alguna 
mena de relació o vincle amb Argentona, com ara Jacint 
Verdaguer, Dolors Monserdà, Joan Maragall i altres.
Organitza: Associació Cultural Amics de la Poesia d’Argentona i 
Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell
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DIUMENGE 12 DESEMBRE

Tut-turutut La Princesa
Cia. La Bleda. Teatre-clown - públic familiar
       18:00 h         La Sala d’Argentona - Plaça Nova

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

La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui, que ha vingut 
tanta gent a veure-la, i no els el pot mostrar! Amb la il·lusió 
que li feia! Ep: L’ha perdut? o li han pres? Potser li ha robat el 
gripau blau? Ja se sap que els prínceps tenen els dits llargs!
Més informació i compra d’entrades al web de l’Associació 
www.xarxaargentona.com
Organitza: Xarxa d’Argentona
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DILLUNS 13 DESEMBRE 

Ple municipal 
18:30 h

Podeu seguir la sessió en streaming al web municipal i a 
Ràdio Argentona.
Saló de plens de l’antic Ajuntament. Aforament limitat

DIMARTS 14 DESEMBRE 

Parlem de clàssics
19:00 h 

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

El Jardí dels Finzi-Contini, de Giorgio 
Bassani.Cal inscripció prèvia a 
www.argentona.cat 

DIJOUS 16 DESEMBRE 

Xerrada “Antonio Viladomat i Bonalt 
(1678-1775)”

18:00 h  Durada: 1 hora 
Centre Parroquial - c/ Bernat de Riudemeia, 4

Socis: Entrada lliure. No socis: Aportació 5 Euros.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona
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DIVENDRES 17 DESEMBRE 

Presentació del núm. 3 de la revista 4 
Columnes L’Univers de Josep Puig 
i Cadafalch

19:00 h Saló de Pedra

Amb articles sobre la rehabilitació de la Fàbrica Casaramona 
(CaixaForum), Puig i Cadafalch periodista, la relació 
complicada de Puig amb Eugeni d’Ors, Puig i l’aturada de les 
pintures de Torres García al Palau de la Generalitat i altres.
Intervencions a càrrec d’Esteve Mach, autor d’un dels articles 
de la revista i Oriol Calvo, president de l’entitat editora, Amics 
de Josep Puig i Cadafalch 

DISSABTE 18 DESEMBRE

Festeta de Nadal per a Nadons 
100% en anglès!

10:30 h   Kids&Us Argentona (C/ Doctor Samsó 44, local 5)

Activitat de Nadal per a nens i nenes d’1 a 3 anys.
Vine a endinsar-te en la nostra metodologia i descobrir 
el Nadal de la mà d’en Rudolph i els personatges que 
acompanyen als nostres alumnes més petits. Alumnes i no 
alumnes d’1 a 3 anys (acompanyats d’un adult). Activitat 
gratuïta. Places limitades. Reserva ja la teva enviant un 
correu a argentona@kidsandus.es o trucant o enviant un 
whatsapp al 646 228 546.
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Taller de cuina nadalenc “Little Chef”
11:30 h Kids&Us Argentona (C/ Doctor Samsó 44, local 5)

Activitat de cuina nadalenca per a nenes i nenes de 4 a 7 
anys. Vine a aprendre i gaudir cuinant una recepta típica 
anglosaxona nadalenca. Alumnes i no alumnes de 4 a 7 anys 
(acompanyats d’un adult). Porta un amic que no sigui alumne 
de Kids&Us Argentona i us endureu tots dos un detall! 
Places limitades. Reserva ja la teva a argentona@kidsandus.es, 
o trucant o enviant un whatsapp al 646 228 546.

Santa is coming!
D’11:30 h a 13:30 h 

Kids&Us Argentona (C/ Doctor Samsó 44, local 5)

Vine a donar la carta al Pare Noel! Santa Claus us espera a 
totes i tots al nostre centre per rebre la vostra carta! 
Veniu a gaudir de la màgia del Nadal. Activitat gratuïta. 
No cal reservar plaça. 
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DIUMENGE 19 DE DESEMBRE

Caminada popular per la Marató de 
TV3 Salut Mental

De 9:00 h a 12:00 h  Sortida plaça Nova

Donatiu 5 euros. Caminada popular pels voltants 
d’Argentona, amb recorregut apte per a tothom. 
Hi haurà xocolatada.
Organitza: Grup de muntanya d’Argentona

Festival de Nadal de patinatge
17:00 h

Els integrants del Club de Patinatge Artístic d’Argentona 
faran l’exhibició de Nadal aprofitant la cel·lebració dels 
seus 35 anys. Al pavelló municipal antic. Preu 3 euros. Acte 
solidari amb la Marató de TV3. 
Organitza: Patinatge Artístic Argentona

DIMECRES 22 DESEMBRE

Tertúlia Literària
19:00 h 

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

L’última trobada, de Sándor Márai. Entrada lliure.
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DIJOUS 23 DESEMBRE

Visita a la Capella dels Dolors
17:00 h   Santa Maria de Mataró

Organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona

DILLUNS 27 DE DESEMBRE

Curs de premonitor/a
De 9:00 h a 14:00 h 

Casal de Joves d’Argentona - 
Carrer Enric Granados, 5

Introducció a l’educació en el lleure 
per a menors de 18 anys
Dirigit a tots/es aquells/es joves 
menors de 18 anys amb interès 
amb el món de l’educació en el 
lleure, realitzant activitats amb 
infants i joves, com ara Casals 
d’estiu, Colònies, Campaments, 
Monitors voluntaris en 
associacions de Lleure, Casals 
infantils, ludoteques, menjadors 
escolars, etc. Es treballarà psicopedagogia, recursos 
d’expressió, recursos de joc i temes de salut i prevenció. 
Inscripcions a www.argentona.cat
Organitza: Regidoria de Joventut amb la col·laboració de l’Associació 
Diomira
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DILLUNS 27 DE DESEMBRE 

Christmas Fun Weeks de Kids&Us
Casal de Nadal 100% en anglès!

De 9h a 13h. 
Servei d’acollida de 8.30h a 9h i de 13h a 13.30h 

Kids&Us Argentona (C/ Doctor Samsó 44, local 5)

Les Fun Weeks són setmanes temàtiques organitzades 
per Kids&Us. S’adrecen a nens i nenes de 3 a 10 anys 
amb l’objectiu de facilitar-los el contacte amb l’anglès 
durant els períodes de vacances, utilitzant la metodologia 
d’aprenentatge de Kids&Us.
Més informació i inscripcions: 
Kids&Us Argentona C/ Doctor Samsó 44 Local 5
telèfon 646228546, argentona@kidsandus.es

Arribada dels missatgers reials
Els missatgers reials recolliran les cartes del 27 al 30 
de desembre, amb reserva d’invitació prèvia, a La Sala 
d’Argentona
Els missatgers reials recolliran un any més les cartes dels 
nens i nenes d’Argentona al teatre La Sala, dins d’un ambient 
fantàstic preparat especialment perquè els nostres infants 
visquin tota la màgia del moment.
I el dia 5 de gener, a la tarda, visita de ses majestats els reis 
d’Orient a Argentona

Més informació a argentona.cat/reisargentona22
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DIVENDRES 31 DE DESEMBRE 

Festa de Cap d’any
Revetlla de Cap d’any
Us convoquem a les 23:40 hores a la plaça de l’església per 
seguir les campanades i celebrar l’entrada al nou any 2022. 
Seguidament, rua per celebrar la Festa de Cap d’any fins a la 
carpa que s’instal·larà a la plaça Nova.

Més informació a www.argentona.cat/nadalargentona

https://www.facebook.com/AjuntamentArgentona
https://twitter.com/ajargentona?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ajargentona/
https://www.flickr.com/argentona
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Consciència onírica  
Exposició de gravats 
de Catherine Lorton
Fins al 2 de gener

Al Museu del Càntir d’Argentona 
Horari: 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.

EXPOSICIONS
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TRANSPORTS
Bus
A partir de gener de 2022, nou servei de bus exprés 
Argentona-Cabrera de Mar-Barcelona (plaça Tetuan)
Sis expedicions d’anada i sis de tornada

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 
Tf: 937972504 / 677676289 / Mario Taxi 633 015 000

Més informació: www.argentona.cat/transport

http://www.sagales.com
http://www.moventis.es
http://www.argentona.cat/transport


 
19

Di
ss

en
y:

 N
eu

s 
Ro

se
ll 

Ga
lla

rt

De l’1 al 7 de desembre       Farmàcia O’Callaghan

Del 8 al 14 de desembre      Farmàcia Sindreu

Del 15 al 21 de desembre    Farmàcia Guillén

Del 22 al 28 de desembre    Farmàcia Sindreu

Del 29 al 31 de desembre    Farmàcia O’Callaghan

FARMÀCIA GUILLEN
C/ Gran, 22 - 93 797 12 62
De dilluns a divendres de 8.00 a 21.00 hores
Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores
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 20:30h
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

