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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

Ruta Puig i Cadafalch
(Mataró – Argentona)

D’abril a novembre (excepte agost)
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
Inscripció oberta. Cant coral

Assaig cada dimecres de 21 a 22.30 h

Saló de Pedra (C/ Gran, 61)

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 us agrada 
cantar i voleu passar-ho bé, apunteu-vos a 
l’Argentona Cor de Gospel. Aprenem a cantar i 
toquem repertori de gòspel i altres. Amb tretze 
anys de trajectòria, us convidem a formar-ne 
part si valoreu els estímuls que provoquen les 
activitats en grup. 

Us convidem al nostre concert de Festa Major 
el 2 d’agost a les 20.30 h a l’Escola Bernat de 
Riudemeia.

mailto:turisme@argentona.cat


Temporada d’estiu Piscina 
Municipal

Fins al 4 de setembre
De dilluns a divendres d’11 a 20 h i caps 
de setmana de 10 a 20 h.

Reserva d’entrades i abonaments al 
web www.aiguesargentona.cat

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

Saló de Pedra (C/ Gran, 61)

T’agrada cantar? No ho 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!

Ioga i tai-txí al Local Social 
Les Ginesteres
Ioga, dissabtes de 10 a 11 h 
A càrrec de Cristina Canudas. 20 € al mes.
Més informació i reserves al 639 506 121 
(Cristina).

Tai-txí, dimarts de 10.30 a 11.30 h, de 18 a  
19 h i de 19.30 a 20.30 h, i dimecres de 19.30  
a 20.30 h 
A càrrec de Mònica Martínez. 20 € al mes. 
Vine a provar una classe gratuïtament.
Més informació i reserves al 619 624 861 
(Mònica).
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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 

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

www.aiguesargentona.cat
mailto:coralcantidor@gmail.com
http://www.argentona.cat/suggerir_acte
mailto:camidelcentenari@fcargentona.com


12 h Museu del Càntir. Visita guiada al Museu a 
càrrec de Pere Pascual.

16 h Centre Parroquial. Cineràmica 2022. 17a 
Mostra de Cinema sobre Ceràmica. Projecció 
d’imatges de la col·lecció de ceràmica de Viviane 
Sabouret. Col·loqui amb Viviane Sabouret i Emili 
Puigverd, col·leccionistes de ceràmica contem-
porània.

18 h Museu del Càntir. Visita guiada al Museu a 
càrrec de Pere Pascual.

19 h Plaça de l’Església. Taller de rakú: pintar i 
coure una peça de ceràmica. 

19 h Museu del Càntir. Visita guiada a l’exposició 
“Ceràmica contemporània francesa. Artistes de 
la col·lecció de Viviane S”.

DIUMENGE 3 DE JULIOL
A partir de les 11 h Plaça de l’Església. 
Demostracions de terrissa tradicional i taller de 
ceràmica al torn.

12 h Museu del Càntir. Visita guiada al Museu a 
càrrec de Pere Pascual.

13 h Museu del Càntir. Visita guiada a l’exposició 
“Ceràmica contemporània francesa. Artistes de 
la col·lecció de Viviane S”

16 h Centre Parroquial. Cineràmica 2022. 17a 
Mostra de Cinema sobre Ceràmica. Sessió dedi-
cada a la ceràmica francesa: film de Jean Girel: 
Yohen, l’Univers dans un bol. Presentació a càr-
rec de l’autor.

18 h Museu del Càntir. Visita guiada al Museu a 
càrrec de Pere Pascual.

19.30 h Pati de l’Escola Bernat de Riudemeia i 
plaça de l’Església. BandaBand de l’Associació 
Musicargentona.

20 h Plaça de l’Església. Trepitjada de fang i de 
les peces fetes durant les demostracions de 
terrissa. Poden participar-hi tots els infants i 
adults que vulguin. Es recomana portar banya-
dor, tovallola i roba vella.

Divendres 1 de juliol, de 17 a 22 h
Dissabte 2 i diumenge 3 de juliol, de 10 a 14 
h i de 17 a 22 h

Al recinte firal de l’Escola Bernat de Riudemeia
Venda del càntir del 2022
Hi participen seixanta artesans de la ceràmica. 
País convidat: França.

A la plaça de l’Església 
Demostracions de terrissa tradicional 
A càrrec del terrisser Lluís Heras.
Tallers infantils de ceràmica al torn i 
taller de rakú A càrrec dels professors de 
l’Escola Taller de Ceràmica d’Argentona. 

Més informació a www.argilla.cat. 

Programació Argillà
Argentona 2022 
DIVENDRES 1 DE JULIOL
17 h Obertura Argillà Argentona.

De 18 a 21 h Plaça de l’Església. Demostracions 
de terrissa tradicional i taller de ceràmica al torn. 

18 h Museu del Càntir. Inauguració de l’exposició 
“Ceràmica contemporània francesa. Artistes de 
la col·lecció de Viviane S”.

19 h Recinte Firal Escola Bernat de Riudemeia. 
Inauguració oficial Argillà Argentona - Fira Inter-
nacional de Ceràmica 2022.

DISSABTE 2 DE JULIOL
A partir de les 11 h, plaça de l’Església.
Demostracions de terrissa tradicional i taller de 
ceràmica al torn.

11 h Escola Bernat de Riudemeia. Conferència a 
càrrec del ceramista francès Jean Girel: Forn de 
llenya ecològic Girel 3E.

11.30 h Escola Bernat de Riudemeia. Lliurament 
del premi a la millor parada. 
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Fira Argillà Argentona 2022

www.argilla.cat
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AGENDA JULIOL I AGOST
DILLUNS 4 DE JULIOL
Campanya de donació de 
sang

De 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Saló de Pedra (C/ Gran, 61)

Més informació i reserves a 
donarsang.gencat.cat.
No dubtis i dona sang, un petit gest que salva 
vides.

Ple Municipal de l’Ajuntament 
d’Argentona

18.30 h 

Sala de Plens de l’antic Ajuntament 

En streaming al web municipal i a Ràdio 
Argentona.

DISSABTE 9 DE JULIOL
Festa Major de les Ginesteres

A l’exterior i al voltant del nou local social 
de les Ginesteres (C/ Ignasi Barraquer, 14)

PROGRAMA D’ACTES 

10 h Cercavila acompanyats per la colla de 
Gegants d’Argentona

10.30 h Exhibició de judo

11.30 h Xeringada i festa de l’escuma

19 h Grup de playback La Llàntia, ball en línia i 
sevillanes

20.30 h Sopar

22 h Disco amb Dj Gorino. Revival dels vuitanta.

DISSABTE 9 DE JULIOL 
Jornada d’escacs
Portes obertes

De 10.30 a 19.30 h

Centre Parroquial (C/ Bernat de Riudemeia, 4)

El Club d’Escacs d’Argentona organitza la 
1a Jornada d’Escacs Oberts a Argentona, al 
Centre Parroquial. Amb aquesta jornada es vol 
promoure la pràctica del joc dels escacs entre 
els infants i joves de la vila.

El programa d’activitats previst és el següent:

10.30 h Inauguració de la Jornada

10.40 h Taller d’escacs obert a tothom

12 h Exhibició de partides simultànies

13 h Entrega de premis de la temporada 2021-
2022

16 h Projecció de la pel·lícula En busca de Bobby 
Fischer, protagonitzada per Ben Kingsley i Joe 
Mantegna

18 h Xerrada-col·loqui: “Els avantatges de la 
pràctica dels escacs”. A càrrec de Jordi Prió 
Burgués, director del projecte Educachess

Durant tot el dia: Partides de totes les 
modalitats al pati del Centre Parroquial i 
exposició fotogràfica sobre Argentona i els 
escacs.

Totes les activitats són gratuïtes

Ho organitza: Club Escacs CP Argentona, Centre 
Parroquial

donarsang.gencat.cat


DILLUNS 11 DE JULIOL
Campanya de sensibilització i 
prevenció de comportaments 
sexistes

15 h

Edifici Velcro (C/ Enric Granados, 5)

Formació especialitzada oberta a les entitats 
per a l’abordatge de les violències masclistes en 
contextos festius. Taller gratuït. 

Inscripcions a www.argentona.cat.

DIMARTS 12 DE JULIOL
Visita de la Unitat Mòbil 
d’Informació al Consumidor

10.30 h

Plaça Nova

Iniciativa impulsada per la Diputació de 
Barcelona. S’instal·larà a la plaça Nova, de 
10.30 a 13 h.

Aquest servei ofereix atenció i assessorament 
presencial i personalitzat a la ciutadania, en 
l’àmbit de la defensa dels seus drets com a 
consumidors, en assumptes com assegurances, 
viatges i turisme, serveis bancaris, serveis a 
domicili, turístics, habitatge, comerç i consum, 
serveis de postvenda i subministraments, entre 
altres.

Parlem de clàssics. ‘Orgull i 
prejudici’, de Jane Austen

19 h

Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel

Aquesta activitat serà conduïda per Glòria 
Farrés, professora a la Facultat d’Humanitats 
de la UPF i crítica literària a diferents 
mitjans de comunicació. S’hi pot assistir 
presencialment i en línia. Es recomana 
inscripció prèvia.

DIMECRES 13 DE JULIOL
Presentació del llibre 
‘Tosquelles. Curar les 
institucions’, de Joana Masó

19 h

Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel

Francesc Tosquelles (1912? - 1994) va ser un 
psiquiatre republicà exiliat a França al final de 
la Guerra Civil. A través d’una àmplia selecció 
de textos de Tosquelles i de documents i 
fotografies de l’època, Joana Masó proposa 
un recorregut que permet donar vida a una 
memòria col·lectiva que va més enllà de la 
història de la psiquiatria i les seves institucions.
 
Premi Ciutat de Barcelona 2021 Agustí Duran i 
Sanpere d’Assaig, Humanitats i Història.
Premi ACCA de la Crítica d’Art 2021 en la 
categoria de recerca.

Ho organitza: Centre d’Estudis Argentonins – 
Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel
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Festa Major d’Argentona 2022
De l’1 al 6 d’agost
Consulta tota la programació i informació a www.argentona.cat/FM2022
Espai de Festa Major. De l’1 al 6 d’agost al Casal d’Avis. Horari d’11 a 14 h i de 18 a 22 h

Alguns dels actes destacats que no et pots perdre:

Una Sardana per a Argentona 
Preparació de la cantada de la 
sardana “Argentona” amb coral i 
cobla per a la Festa Major

Hi estan convidats els i les cantaires que 
vulguin participar d’una actuació programada 
per a la Festa Major, que consisteix a cantar 
en format de coral la sardana “Argentona” 
acompanyats de la cobla.

Adreça de contacte: 
coral.lldamistat@gmail.com
Web: lldamistat.blogspot.com
Ho organitza: Coral Llaç d’Amistat

 
8

DIMARTS 2 D’AGOST
20.30 h Concert Cor de Gospel. Escola Bernat 
de Riudemeia

21.30 Correfoc Banyetes

DIMECRES 3 D’AGOST
18.45 h Repicada de campanes i coetada. 
Plaça de l’Església

22.45 h Pregó a càrrec del Club Futbol 
Argentona. Casa Puig i Cadafalch

23 h Nit Boja

DEL 4 AL 6 D’AGOST
Circuit d’Aventures a la Font Picant. 
Amb invitació prèvia

Espai Argentona Comerç i Serveis
Avda. Puig i Cadafalch 
De 18 a 01 h

Garrinada. Escola Argentona. 
Més informació a www.garrinada.cat 

DIJOUS 4 D’AGOST
6 h Matinades i cercavila

DIVENDRES 5 D’AGOST
9.30 h 42a Cursa Popular. Sortida i arribada:
Plaça Nova

12 h Xeringada familiar i festa de l’escuma. 
Plaça Nova

DISSABTE 6 D’AGOST
9 h 23a Pedalada Popular. Sortida i arribada: 
Plaça del Molí

13 h 22a Repicatronada. Plaça nova

21.30 h Acte centenari Club Futbol Argentona

www.argentona.cat/FM
mailto:coral.lldamistat@gmail.com
http://lldamistat.blogspot.com
www.garrinada.cat


DIJOUS 4 D’AGOST
Sant Domingo 
72a Festa del Càntir

A les 7 h A la Font de Sant Domènec
Posta de càntirs

A les 10 h A l’Església Parroquial
Ofici en honor a Sant Domènec

A les 10.30 h A la Plaça de Vendre. Gran 
Xarbotada: Jocs infantils a l’entorn del càntir 

A les 11.45 h Renovació del Vot de Poble a 
càrrec de l’alcaldessa d’Argentona, a Can Doro. 
Seguidament, a la font de sant Domènec,
tradicional benedicció de les aigües de la font 
i dels càntirs de l’any. Venda de càntirs a la 
parada del costat de la font.

A les 12 h A la Plaça de Vendre. Exhibició 
d’aixecada de càntirs

DIVENDRES 5 D’AGOST
Campanya de donació de 
sang

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h

C/ Jacint Verdaguer

No dubtis i dona sang, un petit gest que salva 
vides. Més informació i reserves a 
donarsang.gencat.cat.

Lectures d’Estiu 2022
El Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell 
proposa un seguit de lectures d’estiu. 
Al llarg del mes d’octubre, les novel·les visitaran 
la Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel. 
Es contrastaran opinions amb els lectors i es 
generaran diferents debats sobre el fet literari.

Les novel·les ja estan disponibles a la biblioteca 
per a tothom que les vulgui agafar en préstec.

Tardor Literària. 19.30 h, Biblioteca Municipal 
Joan Fontcuberta: •	Noruega, de Rafa Lahuerta. Dijous 6 

d’octubre•	Rússia, l’escenari més gran del món, de 
Manuel Alias. Dijous 13 d’octubre•	Els moviments humans, de Narcís Comadira. 
Dijous 20 d’octubre•	Els desperfectes, d’Irene Pujadas. Dijous 27 
d’octubre

Lectures a l’Hort del Rector. Dissabte 29 
d’octubre, a les 12 h
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TRANSPORTS
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 

Ceràmica contemporània 
francesa.
Artistes de la col·lecció de 
Viviane S.

De l’1 de juliol a l’1 de novembre

Museu del Càntir d’Argentona

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

EXPOSICIONS
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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: 2, 3, 9, 16, 23, 24 i 30 de juliol, 
i 4, 6, 7, 13, 20, 27 i 28 d’agost
Farmàcia O’Callaghan: 17 de juliol i 14 d’agost
Farmàcia Guillén: 19 de juny, 10 i 31 de juliol i 21 d’agost
La resta de dies, l’horari habitual dels establiments

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
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http://www.argentona.cat/farmacies
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