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Classes d’escacs

Per a jugadors iniciats

Argentona Cor de Gospel
Inscripció oberta. Cant coral

Dimarts no festius a les 19 h

Assaig cada dimecres de 21 a 22.30 h

Centre Parroquial (C/ Bernat de Riudemeia, 4)

Saló de Pedra (C/ Gran, 61)

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

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

Ruta Puig i Cadafalch
(Mataró – Argentona)

D’abril a novembre (excepte agost)
Cada primer dissabte de mes
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.

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

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

Viatge de descoberta de
l’Avairon
Viatge de tres dies a l’Avairon (Occitània) per
descobrir Millau, la Cobertoirada i Roquefort. El
preu inclou transport, hotel de tres estrelles i
guies.
Més informació i reserva de places:
naturamaresme@gmail.com
Tel. 629 040 295
Preu: 255 €
Ho organitza: Natura Maresme

Compra i Descobreix
Catalunya
Compra als establiments adherits a la
campanya i guanya una estada a un municipi
de Catalunya.
Durant tot el mes de juny, les persones que
comprin als establiments d’Argentona adherits
a la campanya podran participar en el sorteig
de 33 estades.
Per participar-hi només cal deixar el tiquet de
compra a l’urna de l’establiment o bé escanejarlo i enviar-lo a través del mòbil. El sorteig se
celebrarà el divendres 8 de juliol.
Més informació i consulta dels establiments
participants a www.argentona.cat
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AGENDA MAIG
DIMECRES 1
Cloenda del Projecte Cultura
Emprenedora a les Escoles
d’Argentona
15.30 h
Centre Parroquial
L’alumnat de les cooperatives escolars compartirà la seva experiència i rebrà un diploma acreditatiu de la participació al projecte, i els beneficis
aniran destinats a entitats sense ànim de lucre.

Ram de Fair Gift i Johny Joseph de Creative
Handicraft. Modera Leonor Garcia, responsable
de la unitat d’impacte de comerç just d’Oxfam
Intermón.
Inscripcions a www.lacoordi.cat

DIJOUS 2
Conferència “Els baleners de
les Açores”
18 h
Centre Parroquial
A càrrec de Francesc Lleial Galceran, capità de la
Marina Mercant.
Preu: Socis, entrada lliure; no socis,
aportació de 5 €
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

Instalives a @LaCoordi
18.30 h
Sessió en línia a través d’Instagram
Parlem de finances ètiques amb David Quijano
d’Oikocredit i la cooperativa Conacado
(República Dominicana).

Qui fa la teva roba?
18.30 h
Sessió en línia
Converses amb grups productors de tèxtil de comerç just de l’Índia i Bangladesh. Amb la participació de Shourive Ansari de Base Bangladesh,
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DISSABTES 4 i 11
Taller “Lleure i esport amb
infants amb necessitats
educatives especials”
De 9 a 13.30 h
Dues sessions, dies 4 i 11
Sala d’Actes de l’Ajuntament (C/ Ramon Par, 1)
Gratuït
Formació adreçada a monitors i monitores
de lleure i esportius en actiu a entitats i
associacions del municipi.
Més informació i inscripcions a
www.argentona.cat
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Diada de la Flor 2022
DISSABTE 4

DIUMENGE 5

Inauguració de l’exposició
“Ikebana, art floral japonès”

Mostra de treballs del Casal de
la Gent Gran

11 h

A partir de les 10 h

Saló de Pedra

Davant el Casal de la Gent Gran
(Av. Puig i Cadafalch, 2-4)

Ikebana és el nom amb què es coneix aquesta
art ancestral de decoració floral provinent del
país del sol naixent. També conegut com a kado,
“el camí de les flors”, és una connexió amb la natura i un retrobament amb un mateix.
Es podrà visitar els dies 4 i 6 de juny d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h, i el diumenge 5 de juny de 17 a 20 h.

L’ou com balla a la font del
Museu del Càntir
Del 4 al 6 de juny
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9)
Gratuït
Jornada de portes obertes al museu durant els
tres dies en què es podrà visitar l’Espai Floral i el
tradicional Ou com Balla a la font del pati.
Ho organitza: Museu del Càntir d’Argentona

Elaboració de catifes de flors
A partir de la tarda, entitats, col·lectius i veïnes i
veïns de la vila començaran a estendre la sorra i
fer dibuixos a terra per omplir de catifes de flors
els carrers d’Argentona durant tot el vespre i nit.
Al llarg del cap de setmana es podran visitar les
catifes i decoració instal·lades a diversos carrers
del centre.
Ho organitza: Ajuntament, entitats d’Argentona i
Comissió de la Diada de la Flor
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Les sòcies i socis del casal mostraran la gran varietat de treballs de mitja i ganxet que han dut
a terme al llarg de l’any.

Fes la Teva
D’11 a 14 h
C/ Bernat de Riudemeia, davant del Centre
Parroquial
Vols participar fent una estora de flors? Tindràs
l’oportunitat de fer-ne una, només caldrà que
hi posis imaginació i ganes de participar de la
Diada.

Enotast
12 h
Saló de Pedra
Tast de vins de la DO Alella maridat amb propostes del restaurant Atahualpa i conduït pel
sommelier Enric Espinosa.
Compra d’entrades a
enoturismedoalella/enotast
Ho organitza: Ajuntament d’Argentona i Consorci DO
Alella

Storytime: Gina Ginger’s
birthday party.
Conte en anglès per a tothom
18 h
Plaça Nova
La Gina vol celebrar una festa d’aniversari, però
els seus amics li diuen que no hi poden assistir.
La pobra Gina no sap que, en realitat, li estan
preparant una festa sorpresa.
Ho organitza: Argentona Comerços i Serveis

DILLUNS 6
Trepitjada de les catifes de
flors
19 h
Sortida des de l’Ajuntament
La colla de Geganters i Grallers d’Argentona
acompanyada dels Argeganters de l’Escola
Argentona protagonitzaran una cercavila per
participar en la tradicional trepitjada de les
catifes pels carrers engalanats, moment que
representa la culminació de la Diada de la Flor.
Ho organitza: Ajuntament d’Argentona i Comissió
Diada de la Flor

Més informació a
www.argentona.cat/diadadelaflor2022
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DIMECRES 8
Cantata La Clika
11.45 h
La Sala. Plaça Nova
La cantata de La Clika és un projecte impulsat
per les Cases de la Música que pretén generar
afició per la música, acostar les arts en viu a
les escoles i treballar valors universals com la
solidaritat, la comunitat o la diversitat.
Mestres i infants de les escoles d’Argentona
treballen conjuntament les cançons d’una
cantata per tal d’interioritzar l’univers musical
i de valors creat per La Clika, un grup d’alumnes
de 2n de l’Escola El Rusc.
Els alumnes de segon de primària de les quatre
escoles del municipi actuaran conjuntament
en un concert al teatre La Sala, amb
l’acompanyament de músics i solistes en
directe.

DIJOUS 9 i DIVENDRES 10
Tallers “El sexisme també surt
de festa”

Xerrada “Suport vital bàsic”
19 h
Casal de la Gent Gran
Conferència per saber com actuar quan una
persona s’està ofegant, amb aturada cardíaca,
entre altres.
Inscripció al telèfon 671 076 850.
Una iniciativa de l’ILCOR i la European
Resuscitation Council i el Consell Català
de Ressuscitació, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Argentona.

DIVENDRES 10
Fem Dansa
10 h
Lloc per determinar
Projecte en el qual participen més de 200
alumnes de 1r i 2n de primària de totes
les escoles d’Argentona. Exhibició conjunta
de diferents estils de danses que han anat
aprenent al llarg del curs, des de les àrees
d’educació física i música, en el marc del
projecte Fem Dansa.

10 h
Dies 9 i 10

DIUMENGE 12

Institut d’Argentona

Trobada Amics del Castell de
Burriac

Accions preventives i de sensibilització envers
les violències sexuals. Taller per treballar
amb l’alumnat de l’institut conductes i
comportaments masclistes. L’objectiu és
oferir eines a l’alumnat perquè pugui establir
relacions equitatives i respectuoses.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI

Pujada al Castell de Burriac
De 8 a 13 h

Sortida de la Font Picant
En arribar al Castell, es farà una visita guiada a
càrrec de l’historiador David Farell.
Gratuït
Ho organitza: Natura | Fundació Burriac
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DIUMENGE 12
Ruta guiada: Vila modernista
d’estiueig
10.45 h
Sortida del Museu del Càntir / Durada: 2
hores aprox.
Descobreix l’Argentona modernista i les
maneres de viure en el temps d’estiueig.
Amb aquesta ruta veurem l’herència del
modernisme a la vila d’Argentona i la manera
de viure en aquella època.
Activitat gratuïta. Més informació i reserves:
Ajuntament d’Argentona, Servei Municipal de
Promoció Econòmica. C/ Gran, 61. Tel. 93 797
49 00. turisme@argentona.cat
www.argentona.cat/rutesguiades

DILLUNS 13
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.

DIMECRES 15
Xerrada “Estratègies per
conviure bé amb les famílies i
les pantalles”
17.30 h

de Barcelona, inicia aquest cicle de sessions
formatives online, adreçades a famílies amb
fills de 6 a 12 anys.
Activitat gratuïta
Inscripcions a www.argentona.cat

DIVENDRES 17
Conferència a càrrec de Luis
Gonzalo Segura
19 h
Saló de Pedra
Luis Gonzalo Segura de Oro-Pulido és un
escriptor i exmilitar espanyol. Geògraf de
formació, va saltar a l’escena mediàtica quan
va ser expulsat de l’exèrcit espanyol arran
de les seves crítiques sobre la corrupció i els
abusos d’aquest cos que relatava al seu primer
llibre, Un paso al frente. Al seu darrer llibre,
En la guarida de la bestia, publicat el maig del
2019, hi denuncia l’assetjament que pateixen
les dones en el si de les forces armades
espanyoles.
Ho organitza: Argentona Cultura i Debat

DILLUNS 20
Presentació Fira Argillà 2022
i Càntir de l’Any
12 h
Museu del Càntir
Roda de premsa de presentació de la Fira
Internacional Argillà 2022 i del Càntir de l’Any,
dissenyat per Carme Pinós. L’acte es podrà
seguir en streaming al web municipal i al canal
de l’Ajuntament a Youtube i a Ràdio Argentona.

Sessió en línia
La Regidoria d’Educació, amb el suport del
sector educatiu del municipi i la Diputació
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DILLUNS 20

DIJOUS 23

Reunió de Poble

Revetlla de Sant Joan

19 h
Saló de Pedra
Es podrà seguir en streaming al web municipal i
també a Ràdio Argentona.
La Reunió de Poble és un espai de participació
que vol afavorir el diàleg entre l’equip de govern
i la ciutadania. Es tracta d’un acte informatiu,
obert a tothom, que té l’objectiu de fomentar
la transparència i la corresponsabilitat de la
gestió pública i de govern.
Després d’una exposició inicial en què el govern
presentarà alguns assumptes destacats
del mandat, s’obrirà un torn obert al públic
perquè, de manera ordenada, les veïnes i veïns
puguin traslladar a l’executiu local les seves
consultes, queixes i dubtes.
Tothom que ho vulgui pot avançar els
comentaris o qüestions a tocar a la Reunió de
Poble a través de la bústia
www.argentona.cat/bustiaparticipacio.

DIMECRES 22
Tertúlia Literària “El sentit
d’un final”, de Julian Barnes
19 h
Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel
Premi Man Booker 2011 a la millor novel·la
publicada a la Commonwealth i Irlanda.
Tony Webster és ara un jubilat de vida
tranquil·la, divorciat amistosament, amb
una filla i aparentment en pau amb la seva
vida. Però quan rebi una carta d’un bufet
d’advocats, es veurà abocat a revisar el seu
passat, especialment els anys d’adolescència.

Can Doro i Plaça de Vendre
18h Construcció de la foguera i del

Ninot

A Can Doro
19 h Rebuda de la Flama del Canigó
i lectura del manifest
Arribada de la flama de mans del Grup de
Muntanya d’Argentona, i acompanyats des
de la plaça Nova pels Gegants d’Argentona.
Tot seguit, es farà la lectura del manifest a
Can Doro.
20 h Penjada del ninot
21 h Sopar de carmanyola
A la plaça de Vendre
22.30 h Encesa de la foguera
A Can Doro
23 h Ball de revetlla amb DJ
Hi haurà servei de barra. A la plaça de Vendre
Ho organitza: Regidoria de Festes i Comissió
de Sant Joan, amb la col·laboració del Grup de
Muntanya d’Argentona i els Diables d’Argentona

El mercat tradicional
del divendres al centre
històric d’Argentona
s’avançarà al dijous
23 de juny per festa
del calendari
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Calendari d'estiu
recollida de residus
porta a porta 2022

Del 20 de juny al 26 de setembre

els dilluns

Envasos + Orgànica

al Centre Urbà | Madà | El Cros
Més informació
Oficina Ambiental c/ Gran, 59 Argentona
tf: 937974900 | e-mail: infoambientals@argentona.cat
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www.argentona.cat/residus

Campus d’estiu Futbol Club
Argentona
Del 27 de juny al 22 de juliol
Més informació a les oficines del club o al web
www.fcargentona.com.
Ho organitza: FC Argentona

Curs de premonitor/-a
Del 27 de juny al 8 de juliol
Casal de Joves d’Argentona
(C/ Enric Granados, 5)
Formació per a joves de 14 a 17 anys amb
interès en el món de l’educació en el lleure.
Inscripcions: www.argentona.cat

Una Sardana per Argentona
A partir del dimarts 28
Preparació de la cantada de la sardana
“Argentona” amb coral i cobla per a la Festa
Major.
Hi estan convidats tots els 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

Preu: 60 €
Ho organitza: Regidoria de Joventut amb la
col·laboració de l’Associació Diomira

Tecnificació d’estiu 2022 –
Estiu Sobre Rodes!
Del 27 de juny al 29 de juliol
De 9 a 13 h
Pavelló Municipal d’Esports
Aquest estiu aprofita la tecnificació de matins
per aprendre a patinar o millorar les teves
habilitats tècniques i artístiques.
A partir de 4 anys.
Més informació:
www.apaargentona.playoffinformatica.com/
activitat/95/tecnificacio-d-estiu-2022

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
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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
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EXPOSICIONS
Amor Estadella.
Fluid infinit
Fins al 19 de juny
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Sindreu: 4, 11, 12, 18 i 25 de juny
Farmàcia O’Callaghan: 5, 6, 24 i 26 de juny
Farmàcia Guillén: 19 de juny
La resta de dies, l’horari habitual dels establiments
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

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

Disseny: Neus Rosell Gallart

FARMÀCIA GUILLÉN
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