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

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.
20 euros al mes. Saló de Pedra. 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
Més informació: 660 339 684. 
Organitza: Gracia Esparza. 

mailto:coral.lldamistat%40gmail.com?subject=
http://lldamistat.blogspot.com/


 
3

 
3

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 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 
continua amb l’alumnat.

Organitza: Club d’Escacs Argentona CP
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AGENDA NOVEMBRE
DILLUNS 1 NOVEMBRE

Sessió: Eines metodològiques per 
abordar el fenomen de les violències 
masclistes
       9:30 a 11.30 h       Sessió a través de la plataforma Zoom

Més informació www.argentona.cat/bustiaigualtat 

Òpera al cinema 
       18:00 h       Centre Parroquial c/ Bernat de Riudemeia, 4

Preu: Socis 8 € / No socis 10 €. Organitza: Centre

2 i 4 NOVEMBRE

Curs: Del model de negoci a l’èxit 
      9:30       Sala de plens de l’antic Ajuntament - C. Gran, 61 1r pis

L’objectiu de la formació tracta d’establir i analitzar els ele-
ments essencials del teu negoci o futur negoci. Gratuït.
Més informació i inscripcions www.argentona.cat/sempre 

mailto:www.argentona.cat/bustiaigualtat?subject=
http://www.argentona.cat/sempre
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DIMECRES 3 NOVEMBRE 

Acompanyant a la diversitat 
sexual i de gènere
      Durada: 17:00 a 18:30 hores         Biblioteca municipal

Activitats reivindicatives entorn al 25 de novembre. Dia 
internacional contra la violència envers les dones 2021.
El Taller de sensibilització i formació és obert a tota la 
ciutadania i anirà a càrrec d’Abel Huate, especialista en l’àmbit 
de les diversitats sexuals i de gènere.

3 i 10 NOVEMBRE

Taller “Famílies i pantalles, 
com podem actuar?

De 18:00 a 20 hores  

Formació Online

Formació online adreçada 
a famílies d’adolescents i 
preadolescents.
El taller facilita un espai de 
reflexió i acompanyament 
on les persones participants obtindran eines i recursos per 
prevenir i gestionar les situacions problemàtiques derivades de 
l’ús de pantalles i proporcionarà pautes bàsiques per aprendre 
a fer-ne un ús responsable.
Inscripció a www.argentona.cat/tallerpantalles

http://www.argentona.cat/tallerpantalles
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DIJOUS 4 NOVEMBRE

Conferència: “Japó, el país de la 
memòria profunda”

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

DIJOUS 4 NOVEMBRE

Tardor Literària 
L’agonia de Severià Vargas, d’Olga Xirinacs

19:30 h Durada: 1 hora aprox 

Biblioteca municipal d’Argentona

Severià Vargas és un vell mariner que fa vida d’eremita en 
una cova de la platja tarragonina d’Orient. Sigfrid Winnberg, 
un jove antropòleg i periodista de 27 anys, decideix fer-li 
una entrevista ja que considera que la manera de viure 
de Severià és un fet ben curiós des del punt de vista 
antropològic. 
Entrada lliure, aforament limitat

Organitza: Centre d’Estudis Argentonins 
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DIVENDRES 5 NOVEMBRE

Inauguració exposició Catherine 
Lorton Consciència onírica (Gravats)

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

DIUMENGE 7 NOVEMBRE

n’imPORTE quoi (preestrena)
Cia. Leandre Clown, teatre gestual 
      19:00 h - Durada: 70’         La Sala d’Argentona

Venda d’entrades i abonaments a entrades.argentona.cat, a 
l’OAC i a taquilla, una hora abans de l’inici de l’espectacle

Preu: 13 € (taquilla); 10 € (anticipada); 8 € (abonament)

DILLUNS 8 NOVEMBRE 

Ple municipal 
      18:30 h        Sala de plens antic Ajuntament

En directe al web municipal www.argentona.cat i Ràdio 
Argentona. Participa enviant la teva pregunta o qüestió a la 
bústia del ple www.argentona.cat/bustiaple o per 
whatsapp al 670054069. 

http://www.argentona.cat/bustiaple
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DIMARTS 9 i 11 NOVEMBRE 

Curs: Les 12 úniques maneres de 
captar clients 

9:00 h - Durada: 10 hores en total

Sala de plens de l’antic Ajuntament - C. Gran, 61 1r pis

L’objectiu de la formació tracta de conèixer què és la 
omnicanalitat, conèixer els canals de comercialització 
actuals, aprendre mètriques necessàries per mesurar les 
campanyes i promocions a internet, etc. 
Més informació i inscripcions a www.argentona.cat/sempre

DIMARTS 2,9,16,23 i 30 NOVEMBRE

Tallers d’ajuda mútua per a familiars 
cuidadors

9:30 h 
Sala d’actes de l’Ajuntament - C. Ramon Par, 1

Espai de relació, suport psicològic i emocional. Tallers per 
oferir suport emocional i ajuda mútua  a persones cuidado-
res de persones que es troben en situació de dependència, 
diversitat funcional i problemes  derivats de la salut mental.
Formació a càrrec d’Ariadna Aguado Psicòloga, de la Funda-
ció Hospital amb el Suport de la Diputació de Barcelona.
Inscripcions a www.argentona.cat/tallerfamiliarscuidadors 
Gratuït

http://www.argentona.cat/sempre
http://www.argentona.cat/tallerfamiliarscuidadors
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DIMARTS 9 NOVEMBRE 

Let’s Read! The Uncommon 
Reader, d’Alan Bennett

19:00 h Activitat on line

Si teniu un nivell mitjà d’anglès i voleu practicar la lectura 
i la conversa en aquest idioma, la Biblioteca Municipal 
d’Argentona us ofereix una tertúlia literària on reflexionar 
entorn una lectura prèvia. En aquesta ocasió la trobada la 
farem en format virtual.
Al Let’s Read! serà protagonista el llibre de Alan Bennet, The 
uncommon reader, sobre com Isabel II, atrapada en el seu 
paper de reina, descobreix el vertigen de la lectura, del ser i 
del plaer. La conversa serà  conduïda per l’Anna Llibre. 
Inscripcions a www.argentona.cat 
Organitza: Biblioteca municipal d’Argentona Joan Fontcuberta i Gel

DIJOUS 11 NOVEMBRE 

Presentació de la novel·la Jade, 
d’Elisenda Puig

19:00 h - Durada: 60 minuts Saló de Pedra - C. Gran, 61

A càrrec de l’autora i d’Emília Illamola
La Jade, una perfumista, una dona nas, ens explica el procés 
de creació d’un perfum amb la sensibilitat de qui olora la 
vida com si fos una ampolla de colònia.
Entrada lliure, aforament limitat

http://www.argentona.cat
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DIVENDRES 12 NOVEMBRE 

Ebri Knight - Carrer
Música, folk-rock

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

Entrades i abonaments a entrades.argentona.cat, a l’OAC i a 
taquilla una hora abans de l’espectacle

Preu: 13 € (taquilla); 10 € (anticipada); 8 € (abonament)

http://entrades.argentona.cat
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DISSABTE 13 NOVEMBRE 

TastNarrat: Maillol, Miró, Hugué
18:15 h 

Restaurant El Celler - Carrer Bernat de Riudemeia, 6

Tres artistes catalans i la seva relació amb la vinya i el vi.
El TastNarrat d’enguany concentra la mirada en la relació de 
tres artistes catalans universals, Arístides Maillol, Manolo 
Hugué i Joan Miró, amb la vinya i el vi. Com de costum en el 
restaurant El Celler d’Argentona ens oferiran uns tastets i 
uns vins ben maridats. Taquilla inversa

Organitza: Associació Cultural Amics de la Vinya i el Vi d’Argentona

13 i 14 NOVEMBRE 

Prova d’Agility Nacional Puntuable 
pel campionat d’Espanya d’Agility 
de la RSCE

Dissabte 13:00h de 12:00h a 19:00h 

Diumenge 14 de 8:30h a 15:00h

Sot de Can Calopa S/N, Camp de Treball Club Agility Maresme

Organitza: Club Agility Maresme
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DIUMENGE 14 NOVEMBRE 

Xicxtrem 
8:00 h Font Picant

La xicXtrem és una cursa de trail pensada per a integrar els 
més petits de la casa on podran participar nens de 9 a 99 
anys, cursa pensada en les categories sub-12, sub-14, sub-16 
i sub- 18 adjuntant una categoria popular pels més grans de 
18 anys que vulguin iniciar-se o fer el circuit més curt de la 
Burriacxtrem.
Podeu trobar la informació a www.gmargentona.com/xtrem/

Preu: XTREM CURTA 10 € 

Organitza: Grup de Muntanya Argentona

http://www.gmargentona.com/xtrem/
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DIUMENGE 14 NOVEMBRE 

CaniCros. Cursa trail amb gos
8:00 h Font Picant d’argentona

La CaniXtrem destaca per transcórrer íntegrament per 
corriols i senders del municipi d’Argentona, que en fan d’ella 
una cursa amb un recorregut de gran bellesa. Ràpida,tècnica 
i divertida. 

Més informació a www.burriacxtrem.cat 

Preu: 20 € 

Organitza: Grup de Muntanya d’Argentona

http://www.burriacxtrem.cat
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DIUMENGE 14 NOVEMBRE 
La motxilla de l’Ada
Cia. Teatre al Detall Teatre 

18:00 h- Durada: 70 minuts

La Sala d’Argentona - Plaça Nova

Públic Familiar. Un espectacle que ens parla de la identitat 
de gènere, perquè allò de nen-nena, home-dona, blau-rosa, 
fort-feble...? potser ha de canviar definitivament. 

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

Organitza: Xarxa d’Argentona

DILLUNS 15 NOVEMBRE

Fotoperiodistes: Mirades a les 
violències masclistes arreu del món 
       Institut d’Argentona - Peons Caminers, 26, 08310

Activitats reivindicatives entorn al 25 de novembre.
Dia internacional contra la violència envers les dones 2021
Des de la Regidoria de Joventut porten aquesta exposició 
de Institut Català de les Dones a l’Institut d’Argentona per 
treballar amb l’alumnat i endinsar-nos en la diversitat de les 
realitats de moltes dones de tot el món. 
Fins al 26 de novembre.



 
15

Curs: Autònoms. Aspectes 
fiscals i gestió d’impostos 

9:30 h

Sala de plens de l’antic Ajuntament - C. Gran, 61 1r pis

Dies 15 i 17 de novembre. 
L’objectiu principal del taller és que les persones autònomes 
professionals i les microempreses a través de casos pràctics 
adquireixin una metodologia de registre, càlcul i presentació 
dels seus models tributaris per Internet per dotar-les d’una 
major autonomia en la gestió dels seus impostos i per estal-
viar-les costos d’administració. Gratuït. 
Més informació a inscripcions a www.argentona.cat/sempre

DIMARTS 16 NOVEMBRE

Taller d’autodefensa feminista + ques-
tionant masculinitats hegemòniques 

12:30 h - Durada: 12:30 a 14:30h

Institut d’Argentona - Peons Caminers, 26, 08310

Activitats  reivindicatives entorn al 25 de novembre. 
Dia internacional contra la violència envers les dones 2021
El taller està adreçat inicialment a l’alumnat amb mixticitat 
de gèneres i amb la idea de treballar tant de forma no-mixta 
com compartida.

http://www.argentona.cat/sempre
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DIMARTS 16 NOVEMBRE 

Acompanyant 
la incertesa 
17:30 h

Taller de salut emocional 
per a joves de 12 a 18 
anys en format virtual. 
Un espai on aprendrem 
a fer lloc a les emocions 
que vivim, comprendre 
les diferents fases que 
podem travessar en les 
situacions emocional-

ment complexes i adquirir eines per gestionar les emocions 
de cadascú.
Més informació a www.argentona.cat/bustiajoventut

Organitza: Regidoria de Joventut

DIJOUS 18 NOVEMBRE 

“Centenari de Joan Triadú”
18:00 h        Centre Parroquial

A càrrec de Joan Josep Isern, crític, literari i escriptor
Socis: Entrada lliure. No socis: Aportació 5 Euros.

Organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona

http://www.argentona.cat/bustiajoventut
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Presentació del llibre 
“Quan l’esperança venç la por” 
de Josep Rull

19:00 h        Saló de Pedra

El polític i advocat català Josep Rull presentarà el seu llibre
“Quan l’esperança venç la por”.

Organitza: Argentona Cultura i Debat
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DIVENDRES 19 NOVEMBRE 

Sessió de constitució Consell 
d’Infància curs 2021-22

19:00 h Saló de Pedra

Sessió de constitució del nou Consell municipal d’Infància per 
al curs 2021-22, que comptarà amb la presència dels nous 
membres d’aquests òrgan de participació, alumnes de 5è i 6è 
de les escoles de la vila, acompanyats per l’alcaldessa, Gina 
Sabadell, i el regidor de Participació Ciutadana i Educació, 
Quim Perejoan. 

DIMARTS 23 NOVEMBRE
Curs: Crea dissenys i continguts visuals im-
pactants amb Canva o Piktochart per viralit-
zar-los a través de Pinterest

9:30 h - Durada: 4 hores en total

Sala de plens de l’antic Ajuntament - C. Gran, 61 1r pis

L’objectiu de la formació és que les persones emprenedores 
coneguin els tipus d’infografies que existeixen, com obtenir 
recursos gratuïts de vectors i fotografies, crear infografies i 
dissenys, mesurar resultats a través de les estadístiques, etc. 
Gratuït.  Més informació i inscripcions a 
www.argentona.cat/sempre

http://www.argentona.cat/sempre
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DIMECRES 24 NOVEMBRE 

Presentació del llibre “5 continents i 
1 llibertat” de Josep Lluís Alay

19:00 h Saló de Pedra

Josep Lluís Alay, professor d’HIstòria i cap de l’oficina del 
president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, 
presenta el seu llibre “5 continents i 1 llibertat. Cròniques de 
política internacional”.

DIJOUS 25 DE NOVEMBRE 

Caminada “A pas ferm per combatre 
el masclisme 

9:00 h - Durada: 9:00 a 12:00 hores

Sortida des de la Plaça Nova

Activitats reivindicatives entorn al 25 de novembre. 
Dia internacional contra la violència envers les dones 2021
Les integrants del col.lectiu “Si Sortim Millorem” organitzen 
un any més la caminada  “A pas ferm per combatre 
el masclisme” pels entorns de la Vila. Aquesta acció  
reivindicativa pretén visibilitzar  i sensibilitzar envers totes 
les violències masclistes que pateixen les dones en el seu dia 
a dia. Gratuït.
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DIVENDRES 26 NOVEMBRE

No solo duelen los golpes
de Pamela Palenciano
Monòleg

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

Gratuït, cal inscripció prèvia. Aforament limitat
Reserva d’entrades a entrades.argentona.cat, l’OAC i a taquilla.

DISSABTE 27 NOVEMBRE 

Curs desfibril·lador automàtic
9:00 h  Local Creu Roja (c/ Enric Granados, 5)

La durada del curs és de 6 hores, de 9 del matí a 3 de la tarda i 
té un preu de 75 euros. La data límit per sol·licitar la inscripció 
és el 26 de novembre. 
Per a més informació us podeu adreçar al correu electrònic 
david.radua@creuroja.org

http://entrades.argentona.cat
mailto:david.radua%40creuroja.org?subject=
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Didier Lourenço entre tintes
Fins a l’1 de novembre 

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. 

Consciència onírica  
Exposició de gravats 
de Catherine Lorton
Del 5 de novembre 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
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
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De l’1 al 2 de novembre Farmàcia O’Callaghan

Del 3 al 9 de novembre Farmàcia Guillén

Del 10 al 16 de novembre Farmàcia O’Callaghan

Del 17 al 23 de novembre Farmàcia Sindreu

Del 24 al 30 de novembre Farmàcia Guillén

FARMÀCIA GUILLEN
C/ Gran, 22 - 93.797.12.62
De dilluns a divendres de 8:00 h a 21:00 h
Horari habitual: 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
Horari habitual: Dilluns a Dissabte (continu) de 8:00h a 21:00 h
Horari de guàrdia: Diumenges o festius de 10:00 h a 14:00 h
 
FARMÀCIA O’CALLAGHAN
Crta. de Vilassar, 12 - 93.756.16.85
Horari habitual: 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 guardia: 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
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http://www.argentona.cat/farmacies

