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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)

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

Ruta Puig i Cadafalch
Mataró – Argentona

Fins al novembre. 

Cada primer dissabte de mes 
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

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. Si necessites més informació envia’ns 
un correu a coralcantidor@gmail.com, o 
truca’ns al 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 € 

mailto:turisme@argentona.cat
mailto:argentonacordegospel@gmail.com
mailto:coralcantidor@gmail.com
mailto:coral.lldamistat@gmail.com
http://lldamistat.blogspot.com
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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
(Cristina)

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

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

mailto:camidelcentenari@fcargentona.com
http://www.argentona.cat/suggerir_acte
http://www.argentona.cat/sempre
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Commemoració 25N 
Dia Internacional contra la Violència 
envers les Dones 

14 i 21 de novembre 
De 09.30 a 11.30 h a la Sala d’actes 
Ajuntament
Tallers de reflexió, suport i 
corresponsabilització entorn de les cures
Espai per compartir i posar en comú els 
reptes de les cures i oferir eines per a la 
cura pròpia.
Més informació i inscripcions a 
argentona.cat/tallercures

15 de novembre
19 h a la Biblioteca Municipal
A l’Atzar, Club de Lectura Diversa
Lectures amb un rerefons feminista i  
de diversitat sexual, amb les quals 
reflexionar, debatre i mantenir converses.
La primera proposta és El consentiment,  
de Vanessa Springora, obra testimonial que 
va portar una gran controvèrsia a França 
quan va ser publicada l’any 2020.

21 de novembre
De 12.30 a 14.30 h a l’Institut d’Argentona
Taller: Autodefensa Digital Feminista 
Taller per entendre els aspectes clau de 
les ciberviolències digitals, per poder 
identificar-les i entendre l’ecosistema 
digital en el qual es produeixen. Alhora es 
proporcionaran eines per a l’autodefensa 
i per a la reducció de riscos i danys i 
estratègies de resposta.

23 de novembre
19 h a la Biblioteca Municipal
Converses amb Maria Bohigas i Antònia 
Carré-Pons, editores de Virginia Woolf 

24 de novembre 
De 19 a 20 h al Saló de Pedra 
Taller: Els termes del “Només sí és sí”. 
A càrrec de Termcat.

25 de novembre 
12 h davant la porta de l’Ajuntament 
Lectura Institucional del Manifest contra 
la Violència envers les Dones. 

26 de novembre
12 h a la Biblioteca Municipal
L’hora del conte: ‘Orelles de Papallona’ 

30 de novembre
19 h a la Biblioteca Municipal 
Tertúlia Literària: ‘Una dolça cançó’, de 
Leïla Slimani 

5 de desembre
18.30 h al Saló de Plens antic Ajuntament
Lectura del Manifest Institucional contra 
la Violència envers les Dones



http://www.argentona.cat/sessiocanina


DIMECRES 2 
Recital Homenatge a Joan 
Margarit: Remolcadors entre 
la boira

18.30 h

Auditori del CIC, Institució Cultural a 

Barcelona (c. Via Augusta, 205)

Bis del recital estrenat a Argentona l’any 2021, 
en homenatge al poeta Joan Margarit, amb el 
títol de Remolcadors entre la boira. Rapsòdia 
a càrrec de Cristina Àlvarez Roig i composició 
original i interpretació musical a càrrec Pep 
Lladó. El recital també és un reconeixement a 
Joan Pannón Farré, qui va ser editor a Edicions 
de L’Aixernador, recentment nomenat fill 
predilecte d’Argentona.

Taquilla inversa

Ho organitza: Associació Cultural Amics de la Poesia 
d’Argentona
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AGENDA NOVEMBRE
DIMECRES 2 
Crítiques al feminisme blanc
 

19.30 h

Saló de Pedra

Col·loqui amb 
Basha Changue.

Ho organitza: 
CUP Argentona 

DIMECRES 2 i 9
Curs: Excel bàsic per a la 
gestió de petites empreses

De 9.30 a 13.30 h

Sala de Plens de l’antic Ajuntament  
(c. Gran, 61, 1r)

Activitat gratuïta. Places limitades. 
Inscripcions a www.argentona.cat/formacio
Ho organitza: Servei de Promoció Econòmica de  
l’Ajuntament d’Argentona

DIES 2, 7, 14, 16 i 23
Curs: El teu web amb 
WordPress 

De 9.30 a 13.30 h 
Sala de Plens de l’antic Ajuntament

Taller pràctic de creació de webs corporatives. 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Inscripcions a www.argentona.cat/formacio
Ho organitza: Servei de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament d’Argentona

http://www.argentona.cat/formacio
http://www.argentona.cat/formacio


DIJOUS 3
Xerrada: Robòtica i societat

18 h

Centre Parroquial (c. Bernat de Riudemeia, 4)

A càrrec d’Alícia Casals i Gelpí, enginyera 
industrial i informàtica, catedràtica de la 
Universitat Politècnica de Catalunya.

Persones sòcies: Entrada lliure 
No sòcies: aportació de 5 €

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
d’Argentona

Presentació del llibre 
‘¡Mamá he visto al abuelo!’

19 h

Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta 

(c/ Gran, 3-5) 

Mitjançant un relat 
apassionant autobi-
ogràfic, aquest llibre 
explica el descobri-
ment de la possibilitat 
de comunicació amb 
els éssers morts, la 
canalització espiritual, 
el desenvolupament 
de la sensibilitat i les 
capacitats extrasen-
sorials.

Ofereix una visió menys tràgica de la mort, 
desmitifica l’anomenat do i aporta nombro-
sos exemples de persones corrents que han 
tingut una experiència de contacte. Normalitza 
aquests fets donant-los un sentit útil i pràctic.
Serveix com a inspiració per a aquelles perso-
nes sensibles i sensitives que no gosen mostrar 
aquesta faceta de si mateixes i la viuen més 
com una càrrega pesada que no pas com una 
habilitat enormement útil.

Entrada lliure, aforament limitat

Ho organitza: Biblioteca Municipal Joan  
Fontcuberta

DIVENDRES 4
L’hora del conte, especial 
tardor: Jo vull ser tardor 

17.30 h

Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta

La petita Joana vol ser la tardor com les fulles 
que volen, vol conèixer els secrets de les fulles 
que canvien de color i veure on hivernen els 
animals del bosc. Un dia de tardor, passejant 
pel bosc, troba el follet que li ensenya tots els 
secrets de la tardor...

Activitat recomanada per a infants a partir de 
4 anys.

Entrada lliure, aforament limitat

Ho organitza: Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta
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i Bages, plaça de l’Església, carrer de Lladó, 
carrer de Bernat de Riudemeia, passatge de 
les Escoles, carrer de Jacint Verdaguer i pati de 
l’Escola Bernat de Riudemeia.

Ho organitza: Diables d’Argentona

DISSABTE 5
Teatre: ‘El mar. Visió d’uns 
nens que no l’han vist mai’

20.30 h

La Sala (plaça Nova)

Teatre poètic, documental i d’objectes. De 
Xavier Bobés i Alberto Conejero.

El 1934 el jove mestre català Antoni Benaiges 
arriba a l’escola rural de Bañuelos de Bureba. 
Pocs mesos després paga de la seva butxaca 
una impremta i un gramòfon. Des d’aquell ma-
teix any, els infants publiquen les seves emo-
cions, somnis i pensaments, i el mes de gener 
de 1936 publiquen El mar. Visión de unos niños 
que no lo han visto nunca. El mestre els promet 
que aquell mateix estiu els portarà a Catalunya 
perquè coneguin el mar. El 25 de juliol de 1936 
Benaiges és afusellat. La promesa del mestre ja 
no es podrà complir.

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

Més informació 
www.argentona.cat/temporada2022

DILLUNS 7
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.

DIVENDRES 4 
El català a internet
Quina és la salut del català a 
internet? 

20 h

Museu del Càntir (pl. de l’Església, 9)

Especialistes en informàtica parlaran de la 
situació de la llengua catalana a la xarxa. 
Representants d’Amical Viquipèdia, Softcatalà, 
Gaming.cat i Col·lectiu Creadors exposaran els 
projectes de les seves entitats en relació a l’ús 
del català a internet. 

Ho organitza: CAL Argentona

DISSABTE 5
IX Trobada de Percussió de Foc

18.30 h Concentració a la Plaça Nova 

     19 h Cercavila per diversos carrers amb final 
al pati de l’Escola Bernat de Riudemeia, on es 
farà una actuació conjunta amb totes les colles.

Recorregut: plaça Nova, carrer Gran, Paret de 
les Mentides, plaça de Vendre, carrer de Torres  

8

http://www.argentona.cat/temporada2022


Conferència a càrrec d’Albert 
Pont, president del Cercle 
Català de Negocis

19.30 h

Saló de Pedra

Presenta el seu llibre Via Única: Pla estratègic 
per a fer efectiva la independència de Catalunya 
segons el dret Internacional. 

Ho organitza: Cultura i Debat

DIUMENGE 13
Canixtrem 

8 h

Inici i final a la Font Picant

Cursa de muntanya amb gos. Recorregut de 7,5 
km i 330 m de desnivell.
Transcorrent íntegrament els termes munici-
pals d’Argentona i Cabrera de Mar, dins el Parc 
Natural de la Serralada Litoral, el recorregut 
s’acosta als peus del Castell de Burriac.

Inscripció: 20 €. www.burriacxtrem.cat 
Ho organitza: Grup de Muntanya d’Argentona

DIMECRES 9
Gabriel Ferrater. 
Llegir tota la vida

19.30 h

Centre Parroquial (c. Bernat de Riudemeia, 4)

Jordi Cornudella, poeta, editor i comissari de 
l’Any Ferrater, dialogarà amb Manuel Llanas, 
professor emèrit de la UVic/UCC. Es projectarà 
també un documental nou sobre el poeta.

Ho organitza: Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell

DIVENDRES 11 
Inauguració exposició Josep 
Serra: ‘Energía Abstracta 
1982-2022’ 

19 h

Museu del Càntir

Fins al 8 de gener.

Més informació a www.museucantir.org

Parlem d’estalvi de consum 
energètic i d’aigua 

19 h

Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel

Xerrada en què es donaran idees per abaratir 
els rebuts de l’electricitat, la calefacció i l’aigua. 
A càrrec d’Oriol Bassa.
Ho organitzen: Natura i Biblioteca Municipal Joan 
Fontcuberta i Gel
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http://www.burriacxtrem.cat
http://www.museucantir.org


‘Filar’ Dansa, titelles i mapping
Cia. Antonella D’Ascenzi

18 h

La Sala

Filar és una peça de dansa contemporània i 
poesia visual, executada per una performer i un 
titella. Parla del poder de la relació entre cossos 
i objectes, una relació que es desenvolupa des 
de la distància dels fils.

Entrades: 7 € o 6 € (carnet de família 
nombrosa o monoparental). 

Més informació i compra d’entrades a 
www.xarxaargentona.com 

Ho organitza: Xarxa Argentona

DIMARTS 15 i DIJOUS 17 
Curs: Bases per a la gestió 
econòmica del negoci

De 9.30 a 13.30 h

Sala de Plens de l’antic Ajuntament

Activitat gratuïta amb places limitades. 

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

DIUMENGE 13
Mural commemoratiu dels 10 
anys del Calabrot d’Argentona

Durant el matí

A l’entrada del carrer Sant Sebastià

Tots els infants participaran en la decoració 
d’un mural commemoratiu del desè aniversari 
de l’entitat.

Ho organitza: Agrupament Escolta Calabrot d’Argent 

XicXtrem
11 h

Font Picant

Cursa de muntanya adreçada als més petits de 
la casa, dels 5 als 16 anys. Categories sots-10, 
sots-12, sots-14 i sots-16.

A les categories menors, els infants tindran 
la possibilitat d’anar acompanyats d’un adult. 
Els dos components es podran separar màxim 
durant 20 segons.

Els recorreguts de la XicXtrem estan dissenyats 
per a les diferents categories i edats dels 
infants, i pensada perquè aquests gaudeixin 
corrent amunt i avall mentre aprenen els 
autèntics valors de la natura i de l’esport en 
família.

Inscripció: 12 € www.burriacxtrem.cat 

Ho organitza: Grup de Muntanya d’Argentona
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http://www.xarxaargentona.com
http://www.argentona.cat/formacio
http://www.burriacxtrem.cat


DIMECRES 16, 23 i 30
Curs: Excel intermedi-avançat

De 9.30 a 13.30 h

Sala de Plens de l’antic Ajuntament

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

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

DIES 17, 18, 19 i 26 

Sessions gratuïtes d’educació 
canina
Sessions:

Dijous 17, de 18.30 a 20 h
Divendres 18, de 18.30 a 20 h
Dissabte 19, de 10 a 12 h i de 16 a 18 h
Dissabte 26, de 10 a 12 h

Parc de Gossos 
(c. de Bellavista amb ctra. de Vilassar)

Tens gos? Estira molt la corretja quan passe-
geu? Es mostra poruc davant de coses, gossos 
o persones? És reactiu quan veu altres gossos? 
Quan es queda sol trenca coses de casa, borda 
molt o rasca la paret? S’escapa o no torna quan 
el crides? Vols solucionar aquests problemes i 
altres que pot tenir el teu gos?

Cal inscripció prèvia a 
www.argentona.cat/sessiocanina 
Ho organitzen: Educanis i Ajuntament d’Argentona

DIJOUS 17 
La lluita del poble Kanak pel 
seu tros de paradís: 
l’arxipèlag de Nova Caledònia

18 h

Centre Parroquial

A càrrec de Roger Casas i Majoral, zoòleg, 
viatger incansable submergit durant un any i 
mig en el poble Kanak amb la seva lluita.

Socis: Entrada lliure. 
No socis: aportació de 5 €

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
d’Argentona

DIVENDRES 18 
Presentació del núm. 4 de la 
revista ‘4 Columnes’

19 h

Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel

La revista sobre Josep Puig i Cadafalch va 
néixer amb esperit de permanència i sobretot 
amb la voluntat d’aportar nous coneixements i 
donar la màxima difusió a tot el que envolta el 
món de Puig i el seu temps.

La presentació del quart número de la revista 
es realitzarà a la Biblioteca Municipal a càrrec 
de membres de l’associació cultural Amics de 
Josep Puig i Cadafalch.

Ho organitzen: Amics de Josep Puig i Cadafalch i 
Biblioteca Municipal
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http://www.argentona.cat/formacio
http://www.argentona.cat/sessiocanina


DIVENDRES 25 
Presentació del disc 
‘Sardanes d’Argentona’

20.30 h

La Sala

Amb la Cobla Maricel i l’Esbart Dansaire Mestres 
del Gai Saber.

Entrada: 5 €

Ho organitza: Amics del Ball d’Argentona

DISSABTE 26
5è Certamen de Poesia Vila 
d’Argentona

18.30 h

Saló de Pedra

Amb motiu de la convocatòria bianual del Certa-
men de Poesia Vila d’Argentona, en la cinquena 
edició d’aquest es durà a terme l’acte de lliu-
rament del guardó al guanyador o guanyadora 
d’enguany del Premi Esteve Albert. El premiat/
da recitarà alguns dels poemes de l’obra gua-
nyadora. A la segona part de l’acte el reconegut 
poeta Josep Pedrals ens oferirà un recital molt 
especial.
Acte gratuït. Entrada lliure.

Ho organitza: Associació Cultural Amics de la Poesia 
d’Argentona

Concert de Santa Cecília
20.30 h

Centre Parroquial

Obres somiades, concert amb Àngela Suárez, 
soprano; Àlex Castellana, piano; Patrícia Vallès, 
viola, i Julián Duatis, violoncel.

Entrada: 10 €
Reserva d’entrades al telèfon 619 056 374.

DIUMENGE 20
‘Fiat Lux’, de Tarta Relena

19 h

La Sala 

Cant a capel·la tradicional i electrònica. 
Després d’haver rebut el Premi Enderrock de la 
crítica al Millor disc de folk del 2019 pel seu pri-
mer treball, Ora Pro Nobis, el duet Tarta Relena 
presenta el primer disc de llarga durada, Fiat 
Lux, que barreja l’electrònica experimental amb 
la música tradicional del Mediterrani.

Entrades: 13 € taquilla / 10 € anticipada / 
8 € abonament 

Més informació i entrades: 
www.argentona.cat/temporada2022

DIMARTS 22 i DIJOUS 24 
Curs: Del model de negoci a 
l’èxit 

De 9.30 a 13.30 h

Sala de Plens de l’antic Ajuntament

Activitat gratuïta. Places limitades.

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

Ho organitza: Servei de Promoció Econòmica de  
       l’Ajuntament d’Argentona
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http://www.argentona.cat/temporada2022
http://www.argentona.cat/sessiocanina


DIMARTS 29 
Let’s Read!

19 h

Activitat online

The Secret Life of Bees, de Sue Monk Kidd.

Activitat gratuïta

Ho organitza: Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel

DIMECRES 30
Tertúlia literària: ‘Una dolça 
cançó’, de Leïla Slimani

19 h

Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel

La Myriam decideix tornar a treballar com a 
advocada, malgrat la reticència del marit, des-
prés d’uns anys retirada per cuidar els seus dos 
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fills. La parella comença a buscar mainadera, 
i després d’una tria molt exhaustiva troba 
Louise, que conquereix ràpidament l’estima 
dels infants i passa a ocupar, a poc a poc, un 
lloc central a la llar. 

Ho organitza: Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel



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
Exposició “De l’òxid a la 
forma”
Gravats de Cecilia Morales

Fins al 6 de novembre 

Al Museu del Càntir 

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

Josep Serra. ‘Energía 
Abstracta 1982-2022’

De l’11 de novembre al 8 de gener

Al 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

Exposició Correllengua: 
“Ovidi Montllor, la fera més 
tendra i ferotge”

Fins al 6 de novembre

A la Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel

Ho organitzen: CAL Argentona i Biblioteca Municipal

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: 5, 12, 19, 20, 26 de novembre
Farmàcia O’Callaghan: 6 i 27 de novembre
Farmàcia Guillén: 13 de novembre

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 a 
www.argentona.cat/farmacies

http://www.argentona.cat/farmacies
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AMB EL SUPORT DE:

COL·LABOREN:

Venda d’entrades i abonaments a partir del dimecres 5 d’octubre a les 9 h. 
Més informació a www.argentona.cat
  @ArgentonaCultura

UNA DENT
SOTA EL COIXÍ
CIA. POCA COSA TEATRE

+3
ANYS

TEATRE

7 € | 6 € (CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL)

DIUMENGE 8 D'OCTUBRE
18 H

PETITES
CERTESES

PEP LLADÓ

MÚSICA D’AUTOR

DISSABTE 29 D’OCTUBRE
20.30 H

10€ TAQUILLA / 7,5€ ANTICIPADA / 6€ ABONAMENT

FIAT LUX
TARTA RELENA

CANT ‘A CAPPELLA’ 
TRADICIONAL I ELECTRÒNICA

13€ TAQUILLA / 10€ ANTICIPADA / 8€ ABONAMENT

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE
19 H

TEATRE DRAMA

DISSABTE 15 D'OCTUBRE
20.30 H

17€ TAQUILLA / 13€ ANTICIPADA / 10€ ABONAMENT

L’ORENETA
DE GUILLEM CLUA

AMB EMMA VILARASAU I DAFNIS BALDUZ

EL MAR:
VISIÓ D’UNS NENS

QUE NO L’HAN VIST MAI
DE XAVIER BOBÉS I ALBERTO CONEJERO

TEATRE POÈTIC,
DOCUMENTAL I D’OBJECTES

17€ TAQUILLA / 13€ ANTICIPADA / 10€ ABONAMENT

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE
20.30 H

HARAKIRI
LES IMPUXIBLES

MULTIDISCIPLINARI

17€ TAQUILLA / 13€ ANTICIPADA / 10€ ABONAMENT

DIUMENGE 4 DE DESEMBRE
19 H

NOVA
DRAMATÚRGIA CATALANA

DISSABTE 22 D'OCTUBRE
20.30 H

13€ TAQUILLA / 10€ ANTICIPADA / 8€ ABONAMENT

M’HAURÍEU
DE PAGAR

DE JORDI PRAT I COLL

FILAR
CIA. ANTONELLA D’ASCENZI

DANSA,
TITELLES I MAPPING

+6
ANYS

7 € | 6 € (CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL)

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE
18 H

MIRANIUS.
L’AVENTURA D’HABITAR EL MÓN

CIA. DE PAPER

TITELLES I MÚSICA

+4
ANYS

7 € | 6 € (CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL)

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE
18 H

TEMPORADA2Ø22 
D ’ O C T U B R E  A  D E S E M B R E

LA X
ARXA

D’E
SPECTACLES

LA X
ARXA

D’E
SPECTACLES

LA X
ARXA

D’E
SPECTACLES

http://www.argentona.cat

