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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

Classes d’escacs
Per a jugadors iniciats

Dimarts no festius a les 19 h
També classes infantils els dijous no festius 
de 17 a 18 h

Centre Parroquial (c. Bernat de Riudemeia, 4)

Per a jugadores i 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

Argentona Cor de Gospel
Cant coral

Assaig cada dimecres de 21 a 22.30 h

Saló de Pedra (c. Gran, 61)

argentonacordegospel@gmail.com

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 la dels nostres companys.

Cantar en grup és molt divertit. Si t’agrada 
cantar i t’ho vols passar bé, apunta’t a 
l’Argentona Cor de Gospel. Aprenem a cantar i 
toquem repertori de gòspel i altres. Amb tretze 
anys de trajectòria, et convidem a formar-ne 
part si valores els estímuls que provoquen les 
activitats en grup. 

Coral Càntir d’Or
Assaig cada dijous de 21 a 23 h

Saló de Pedra (c. Gran, 61)

T’agrada cantar? No dubtis! Si t’agrada la música 
i el cant coral, vine a conèixer-nos i passa-t’ho bé 
cantant cançons de tota mena. Majoritàriament 
en català, de tots els ritmes i països.
Per a més informació: 
coralcantidor@gmail.com i 633 110 078 
(Roser). T’hi esperem!

Coral Llaç d’Amistat
De setembre a juny. Assaig cada dimarts, de 
dues hores, més concerts quan cal

Local de l’entitat (c. Gran, 28, 1r)

Cant, a veus, en grup, amb la direcció del músic 
Narcís Perich.

Adreça de contacte: coral.lldamistat@gmail.com
Web: lldamistat.blogspot.com
Preu: Quota mensual de 20 € 

Ioga, taitxí/txi-kung i hatha 
vinyasa 

Al Local Social Les Ginesteres

Taitxí i txi-kung 
Dimarts de 10 a 11 h i dimecres de 19.30  
a 20.30 h 
A càrrec de Toni Camps. 

20 €/mes

Més informació i reserves al 605 595 629.

Hatha vinyasa
Divendres de 10.30 a 11.30 h i dissabtes  
de 10 a 11 h
A càrrec de Cristina Canudas.

1 h setmanal 20 €/mes
2 h setmanals 40 €/mes

Més informació i reserves al 639 506 121.

http://www.argentona.cat/suggerir_acte
mailto:argentonacordegospel@gmail.com
mailto:coralcantidor@gmail.com
mailto:coral.lldamistat@gmail.com
http://lldamistat.blogspot.com


El pessebre amagat
Vols jugar? Busca les figures representatives 
del pessebre als aparadors dels comerços 
associats a Argentona Comerç i Serveis 
(ACiS).

Tothom que hi participi entrarà en un sorteig 
que tindrà lloc el 23 de desembre. Hi haurà 
3 premis d’1 val valorat en 50 € per comprar 
als comerços associats.

Per Nadal, un mòbil de 
regal 
Campanya des de l’Instagram d’Argentona 
Comerç i Serveis @acisargentona. 
Sorteig d’1 telèfon mòbil que es farà el 23  
de desembre.

Cap de setmana 17 i 18 de 
desembre farcit d’activitats: 

El trenet del comerç
Dies 17 i 18 matí i tarda
Durant tot el cap de setmana, un trenet 
recorrerà la zona de l’Eixample del poble. 

Preu: 2 € per viatge. 

Punt de sortida: Av. Puig i Cadafalch,
davant del Tramvia.

Dissabte 17 
Visita del Pare Noel i altres sorpreses dissabte 
al matí i a la tarda. 

De 8 a 20 h The Lauceb Games, competició per 
parelles de 8 a 20 h. Av. de l’Aixernador, 29.

16.30 h Passejada amb els Gegants des de la 
plaça Nova fins a la plaça de Montserrat. 

17.30 h Xocolatada a la plaça de Montserrat.

18.30 h Obra de teatre de Kids & Us a la plaça de 
Montserrat. 

Diumenge 18
16.30 h Batucada amb La Tindràs Band 
Cercavila que començarà a la plaça de Vendre, 
seguirà pel carrer Gran i acabarà a la plaça Nova.

A partir de les 18 h també podràs fer cagar el 
Tió per 1 € a la plaça Nova.
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Fem Nadal a Argentona
Campanya comercial i de dinamització 

Argentona Comerç i Serveis
De l’1 al 20 de desembre

Més informació a www.argentona.cat/femnadal 

http://www.argentona.cat/femnadal
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DISSABTE 3 

Jornada d’escacs. 
Portes obertes

De 16 a 20 h

Centre Parroquial (c. Bernat de Riudemeia, 4)

Adreçat a petits i grans. Es faran tallers expli-
catius per aprendre a jugar a escacs i partides 
entre jugadors i jugadores de tots els nivells.

Ho organitza: Club Escacs CP Argentona

Bàsquet femení. Segona 
categoria catalana 
CB Argentona - BC Fontajau

17.45 h

Pavelló Esportiu Municipal

DIUMENGE 4
Harakiri, de Les Impuxibles

19 h

La Sala 

Multidisciplinari. 
Harakiri vol alli-
berar de tabús i 
estigmes tot el 
que envolta el su-

ïcidi i cedir-li espai i escolta. L’espectacle posa en 
comú les preguntes generades pel dol, a través 
de la presència d’una mare que s’explica a si ma-
teixa després de morir.

Preu: 17 € taquilla / 13 € anticipada /
10 € abonament 

Més informació: 
www.argentona.cat/temporada2022

AGENDA DESEMBRE
DIJOUS 1
Conferència i visita guiada 
“Les colònies i fàbriques 
tèxtils de l’Alt Llobregat” 

Colònia Vidal de Puig-reig

A càrrec de Ramon Soler i Riba, escriptor i autor 
de llibres d’història.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
d’Argentona

DIVENDRES 2
Presentació del llibre ‘Déjà Lu, 
Helena’, de Maria Sanplà

19 h

Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel (c. Gran, 3-5)

Déjà lu, Helena és una obra que inquieta i qües-
tiona. És la història de la Paula, que abandona el 
seu nom per dir-se Helena al mateix temps que 
perd la seva gran amiga, la Violeta. L’Helena re-
presenta totes les dones que un dia han estat 
ombra d’algú. Amb una prosa neta, i sense con-
cessions al sentimentalisme, aboca al vertigen 
i a la impotència. El temps es torna trencadís i 
transparent; les paraules, escasses. Marguerite 
Duras és l’excusa per escriure un llibre nu, sal-
vatge, sense ornaments. 

Conferència “El català avui”, 
amb Carme Junyent

19 h 

Saló de Pedra 

Acte sobre llengua i de presentació 
d’Òmnium Maresme a Argentona

      Ho organitza: Òmnium Maresme

http://www.argentona.cat/temporada2022


DIUMENGE 11
Circ: Potser no hi ha final

18 h

La Sala

A càrrec de la companyia Circ Pistolet. Un gran 
viatge delirant a ritme de rock, acrobàcies 
sobre taula, verticals, minibàscula i equilibris de 
mans a mans a duo i trio!

Més informació: 
www.circpistolet.cat/potser-no-hi-ha-final

Ho organitza: Xarxargentona

DIMARTS 13
Parlem de clàssics: 
Massa felicitat, d’Alice Munro

19 h

Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel 

Alice Munro és 
considerada una 
autora clàssica 
contemporània. La 
seva obra, construïda 
gairebé tota en forma 
de relats, va ser 
guardonada el 2013 
amb el premi Nobel 
de Literatura.  
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Bàsquet Sènior A Masculí. 
Primera Categoria Catalana 
CB Argentona – CB Salt

19 h

Pavelló Esportiu Municipal

DILLUNS 5
Ple Municipal

18.30 h

Sala de Plens de l’antic Ajuntament 

Transmès en streaming al web municipal i al 
canal de l’Ajuntament a YouTube, i també a 
Ràdio Argentona.

DIUMENGE 11
Caminada solidària per la 
Salut Cardiovascular de La 
Marató de TV3

9 h

Sortida i arribada a la plaça Nova

El Grup de Muntanya d’Argentona organitza 
una caminada solidària per recollir diners per a 
La Marató de TV3. Amb dos recorreguts, de 10 i 
6 quilòmetres, és una sortida que es pot fer en 
família, amb amics o de manera individual. 
A l’arribada hi haurà xocolatada i concert a 
càrrec de Tuparik.

Donatiu a partir de 5 €. 

Més informació i inscripcions: 
www.argentona.cat/caminadasolidaria 

Ho organitza: Grup de Muntanya d’Argentona
Hi col·labora: Agrupament Escolta Calabrot d’Argent

http://www.circpistolet.cat/potser-no-hi-ha-final
http://www.argentona.cat/caminadasolidaria
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DIJOUS 15
Conferència “Joan Fuster. 
Mesura de totes les coses”

18 h

Centre Parroquial (c. Bernat de Riudemeia, 4)

A càrrec de Francesc Foguet i Boreu, doctor en 
filologia catalana.

Socis: Entrada lliure 
No socis: Aportació de 5 €

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona

DIVENDRES 16
Presentació del llibre 
‘Tres desitjos abans de morir. 
De la mort, el dol i la vida’, 
d’Espartac Peran

19 h

Centre Parroquial 

“La mare ens havia de-
manat tres coses abans 
de morir. No en vam 
poder complir cap.” 
Converses, viatges, mol-
ta vida i amor per curar 
les ferides que la mort 
dels nostres estimats 
ens deixa a la pell. “A casa, la mort i el dol van 
seure amb tots a taula. Vaig créixer al costat 
d’uns pares marcats per la mort del seu primer 
fill. Era el meu germà gran. No el vaig poder 
conèixer, no vam coincidir en el temps, però és 
com si el conegués de tota la vida. La mort ens 
ha ocupat molts moments i pensaments. 
No esquivar-la ens ha fet aferrar amb força a 
la vida.”

Ho organitza: Centre d’Estudis Argentonins – 
Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel

Conferència-col·loqui 
“750 anys del Consolat de Mar”

19.30 h

Saló de Pedra

A càrrec de Jordi Domingo, cònsol major del 
Consolat de Mar.

Ho organitza: Argentona Cultura i Debat

DISSABTE 17
Festa de Nadal a Les Ginesteres

17 h

Local Social de Les Ginesteres 
(c. Ignasi Barraquer, 14)

L’acte consistirà en diferents jocs adreçats a 
les famílies, fer cagar el tió, la visita del Pare 
Noel, música i animació. Hi haurà una parada 
de creps, xocolata calenta, melindros i altres 
productes.

Entrada lliure

Sènior masculí. Jornada 13 
Segona Catalana de Futbol
FC Argentona – Juventus Lloret

17 h

Camp de Futbol Municipal

Bàsquet Sènior A Masculí 
Primera Categoria Catalana
CB Argentona – CE Palamós

17.45 h

Pavelló Esportiu Municipal
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DIUMENGE 18
Patina per La Marató

De 9 a 13 h i de 15 a 20 h

Pavelló Municipal

Campionat de patinatge artístic. Nivells de 
promoció 1 i 2, i nivells federatius de l’1 al 9 en 
els quals participaran diversos clubs convidats. 
Els beneficis del sorteig, juntament amb 1 € 
de la inscripció dels participants i aportacions 
extraordinàries del públic, aniran destinats a La 
Marató d’enguany.

Ho organitza: Patinatge Artístic Argentona

Visita del Pare Noel i Caga Tió 
17.30 h

Barri de Sant Miquel del Cros

Hi haurà servei de cafeteria, amb xocolata 
calenta i creps. 

Ho organitza: Comissió de Festes del Cros

Lliga Catalana Futbol Americà 
Segona jornada 
Argentona Bocs - Castell Platja d’Aro Ducs

17 h

Camp Municipal

DIMECRES 21
Tertúlia literària: 
‘El nebot de Wittgenstein’, 
de Thomas Bernhard

19h 

Biblioteca Joan 
Fontcuberta i Gel

Un llibre sobre 
l’amistat, on Bern-
hard hi explica la 
relació que durant 
molts anys va 
establir amb Paul 
Wittgenstein, nebot 
del famós filòsof 
Ludwig Wittgens-
tein. El llibre el pro-
tagonitzen, doncs, 
la veu narradora, amb les seves digressions i 
marrades habituals, i Paul Wittgenstein, un 
personatge imprevisible, melòman empedreït 
i amb una visió del món tan ingènua com lúcida.

Entrada lliure.

DIJOUS 22 
Conferència: 
“Postres de músic”

18 h

Centre Parroquial

A càrrec de Pere Andreu i Jariot, divulgador mu-
sical, conferenciant i apassionat de la música 
clàssica.

Socis: Entrada lliure 
No socis: Aportació de 5 €

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona



DISSABTE 31 
Campanades i revetlla de Cap 
d’Any

23.30 h

Plaça de 
l’Església – 
plaça Nova

Celebra les campanades amb bona companyia i 
algunes sorpreses. Després, rua fins a la carpa 
de la plaça Nova, on començarà la revetlla de 
Cap d’Any 2023, amb música per a tots els 
gustos en un espai tancat i climatitzat. 
Entrada lliure

DIJOUS 5 DE GENER 
Gran Cavalcada dels Reis 
d’Orient

18 h

Recorregut: C. de Sant Sebastià, c. Gran, pl. 
Nova, c. de Jacint Verdaguer, av. de Nostra 
Senyora de Montserrat, ctra. de Vilassar, av. de 
Puig i Cadafalch i pl. Nova. A continuació, ses 
Majestats s’adreçaran a petits i grans des del 
balcó de La Sala.
 

Servei dels Reis a Casa: 
Truca o envia un whatsapp al 677 788 407.

 

DIUMENGES 25 DE 
DESEMBRE I 8 DE GENER
Els Pastorets infantils

19.30 h

Centre Parroquial 

Més informació: 
www.centreparroquialargentona.cat

DILLUNS 26
Concert de Nadal 
Coral Càntir d’Or 

19 h

Església Parroquial

Concert de nadales, amb acompanyament de 
músics i solistes locals.

DEL DIMARTS 27 
AL DIVENDRES 30
Arribada dels Missatgers Reials

La Sala

Els missatgers reials recolliran les cartes. 
Amb reserva d’invitació prèvia.

Més informació i reserves: 
www.argentona.cat/reisargentona23
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http://www.centreparroquialargentona.cat
http://www.argentona.cat/reisargentona23


VEÏNATS I URBANITZACIONS

MADÀ | 1 i 2 desembre
Local Associació Veïns Madà 
Dijous 1 de 9:30 a 13:30h i divendres 2 de 15 a 18h

SANT MIQUEL DEL CROS | De l'1 al 3 desembre
Casal Gent Gran Cros
Dijous 1 de 9:30 a 13:30h, divendres 2 de 15 a 18h i dissabte 3 de 9:30 a 13:30h

CAN RAIMÍ, CAN CABOT I CAN RIBOSA | 5,7,9 i 10 desembre
Carpa a Bústies Can Raimí (darrere Masia) 
De 10 a 13:30h i de 15 a 18h. Dissabte 10 de 10 a 14h

LES GINESTERES | 5,7,9 i 10 desembre
Local Social Les Ginesteres (c/ Ignasi Barraquer,14) 
De 10 a 13:30h i de 15 a 18h. Dissabte 10 de 10 a 14h

Repartiment bosses de rebuig per a l'any 2023

SERVEI RECOLLIDA 
RESIDUS PORTA A PORTA

CENTRE URBÀ

Del 12 al 28 de desembre* 
Edifici antiga Velcro (c/ Les Parres, 25)
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i de 15 a 18h
Dissabtes de 10 a 14 i de 15 a 18h

A partir del 9 de gener de 2023
Oficina Informació Ambiental (c/ Gran, 59)
Dimarts i dijous de 9 a 13h

Oficina municipal del Cros
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13h. Cal cita prèvia 
tf: 934712642 | pladebarri@argentona.cat

IMPRESCINDIBLE

DNI

Enguany el repartiment de bosses de rebuig no
es farà habitatge per habitatge. L'Ajuntament
habilitarà diversos punts de recollida de les
bosses, seguint el calendari següent:

Més informació | www.argentona.cat/residus

Els veïns i veïnes que no siguin 
del centre urbà també podran
recollir les bosses a l'edifici de
l'antiga Velcro i a les oficines
d'informació ambiental i del Cros

*(dilluns 26 de desembre tancat)

http://www.argentona.cat/residus
mailto:pladebarri%40argentona.cat?subject=


Bus
• 807 Argentona – Cabrera de Mar – Barcelona

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 – Bellaterra (UAB)
• (Bus nocturn) Barcelona – Mataró
• Línia 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: 
www.argentona.cat/transport 
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TRANSPORTS
Josep Serra. ‘Energía 
Abstracta 1982-2022’

Fins al 8 de gener

Museu del Càntir

30+2 anys de l’Escola 
Taller de Ceràmica 
d’Argentona

Fins al 19 de febrer

Museu del Càntir

Horaris: 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.

Més informació: www.museucantir.org

Alpina. Mapes. Literatura. 
Paisatge

Fins al 18 de desembre

Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel

Recull de la trajectòria de l’editorial Alpina, 
referent de l’excursionisme català i que encara 
ara lliga literatura i coneixement de l’entorn.

EXPOSICIONS

http://www.argentona.cat/transport
http://www.sagales.com
http://www.moventis.es
http://www.argentona.cat/transport
http://www.museucantir.org
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FARMÀCIA GUILLÉN
C. Gran, 22
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 
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Sindreu: 3, 8, 10, 11, 17, 24 i 31 de desembre
Farmàcia O’Callaghan: 18 de desembre
Farmàcia Guillén: 4, 6, 25 i 26 de desembre

La resta de dies, l’horari habitual dels establiments
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FARMÀCIA O’CALLAGHAN
Ctra. de Vilassar, 12 
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: 
www.argentona.cat/farmacies

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

