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Festival sense portes 
Més informació i reserva d’invitacions a 
www.festivalsenseportes.cat
Aforament limitat amb invitació prèvia

DIVENDRES 1 OCTUBRE

Lázaro, de Cia. Leamok 
A les 12 i a les 19 h, al pati de l’antiga Velcro 
Durada: 35 minuts. Edat: +14 anys 
La funció del matí serà exclusiva per als alumnes de l’Institut 
d’Argentona. Lázaro combina el hip-hop i el teatre per 
generar nous llenguatges escènics i alhora manté l’element 
clàssic de la tradició popular.

Cospress, de Cia. Kimani 
A les 18 h, al Saló de Pedra Durada 30 minuts. 
Tots els públics. 
Cospress és un espectacle de teatre físic, d’objectes i sense 
paraules. Amb to poètic, irònic i surrealista, l’obra parla de 
l’obsessió pel culte al cos i les conseqüències que això pot 
ocasionar. 

Dogma de Cia. Puntmoc 
A les 20 h, al Saló de Pedra. Pista del Centre Parroquial 
Durada: 40 minuts. Edat: + 12 anys. 
Cos, ritme, expressió i musicalitat es dissolen en una 
experiència espontània, fresca, energètica i irrepetible.

http://www.festivalsenseportes.cat
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Volare de Cia. David Moreno & Cristina 
Calleja (Esstrena) 
A les 21 h, a La Sala. Entrada 4 € Durada 70 minuts. Tots els 
públics. 
Dansa, acrobàcia, paraula, videoprojeccions i llums ens 
transportaran a un univers  apassionant.

Herència de La Industrial Teatrera 
A les 22.30 h, a Can Doro Durada 55 minuts. Tots els públics. 
Herència és un espectacle en clau de clown sobre el món que 
deixem. 

DISSABTE 2 OCTUBRE

L’oníric món de dins de Cia. Holoqué 
D’11.30 a 13.45 h i de 17.30 a 19.45 h, a l’espai del Tramvia 
(plaça Nova) 10 sessions de 15 minuts. Públic familiar. 
Un espectacle de titelles hologràfics que té lloc dins un 
teatret amb capacitat per a 16 persones, construït amb 
materials reciclats i amb una estètica inspirada en la 
tradició inca.

Roulettes de Cia. eLe 
A les 12 h, 13 h, 17.30 h i 18.30 h, al Saló de Pedra 
Durada: 15 minuts. Tots els públics.

The Legend de El Gran Dimitri 
A les 13 h, a Plaça Nova Durada: 55 minuts. Tots els públics. 
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El somni d’una nit d’estiu de William 
Shakespeare, a càrrec del grup de joves 17 a 
25 anys de l’Aula de Teatre de Mataró
A les 17.30 h, a la Font del Mig Durada: 60 minuts. 
Tots els públics. 

Wiwbak de Kiko López 
A les 18 h, a la pista del Centre Parroquial Durada: 15 minuts. 
Tots els públics.Wiwbak és joc, és curiositat, és la llibertat que 
ens confronta amb la nostra realitat, el nostre món, el nostre 
dia a dia incessant i deshumanitzat. 

Esencial de Vaivén 
A les 19 h, a la Plaça Nova Durada: 53 minuts. Públic familiar. 
Esencial és un espectacle que parla de transicions. Cinc 
personatges que juguen, que somien, un viatge d’aventures 
que ens portarà a llocs recòndits en què la decisió vital serà 
prendre el camí més simple. Aquest nou espectacle de Vaivén
Circo formada es presenta amb una posada a escena inspira-
da en l’Arc de Sant Martí Waldorf, una joguina composta per 
pilars i arcs que configuren una espectacular escenografia.

El gran final de Bucraá Circus 
A les 21 h, a Can Doro Durada: 50 minuts. Públic familiar. 
Tragicomèdia que basa la seva essència en el retrobament 
de dos pallassos que van haver de separar-se fa molts anys 
a conseqüència de l’esclat d’una guerra civil que els va 
interrompre en la darrera funció, just abans de l’acte final.      



 
5

Welcome to my Head de Cia. Kerol 
A les 23 h, a la plaça Nova. Durada: 50 minuts. Públic familiar. 
Ens mostra els efectes adversos de viure en els nostres temps 
a través de gags absurds i habilitats inusuals. Amb un ritme 
frenètic i molt d’humor, Kerol ens sorprèn amb una miscel·là-
nia de malabars excèntrics i beatbox bufó.

DIUMENGE 3 OCTUBRE 

Secrets de Cia. Tombs Creatius 
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h, a l’escola Bernat de Riudemeia 
Instal·lació. Edat: +7 anys. Espectacle coproduït pel Festival 
Sense Portes, estrenat a la Fira Tàrrega 2021
Secrets és un espectacle vivencial de carrer que proposa al 
públic de totes les edats ser protagonista de la seva pròpia 
història a través d’un recorregut a la recerca d’un gran secret, 
que només descobriran jugant i deixant-se portar per la 
curiositat. Artesania i tecnologia es combinen per oferir una 
experiència personalitzada, intensa i intransferible. 

La bona vida de 2 princeses barbudes 
A les 12 h, a la Font del Mig. Durada: 50 minuts. 
Públic familiar. 
Un concert per a tota la família amb cançons pop plenes 
d’humor tocades amb instruments petits i de joguina. 
Quedareu de pedra!
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Picnic on the Moon de Júlia Godino & Alexa 
Moya
A les 18.30 h, a la pista del Centre Parroquial Durada: 15 
minuts. Tots els públics. 
Aquest peça de dansa explora el contrast entre la realitat 
aparentment perfecta i un interior desert, un espai en què la 
línia divisòria entre realitat i falsedat s’ha difuminat.

Normalmente o viceversa de Tercio Incluso  
A les 18 h i 19.30 h, al Saló de Pedra Durada: 20 minuts. 
Edat: +6 anys.

Echoes de Cia. Moveo. 
A les 19 h, a la Plaça Nova Durada: 40 minuts. 
Tots els públics.
Echoes evoca de manera lúdica i irònica el desig 
d’individualitat, les connexions i interdependències que 
existeixen entre nosaltres, des d’un llenguatge propi 
profundament físic que mescla el teatre, la dansa i 
l’acrobàcia, creant una experiència col·lectiva. 

Mort de riure (MDR) de Cia. Los Galindos  
A les 20.30 h, a Can Doro Durada: 1 hora. Edat: +12 anys. 
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AGENDA OCTUBRE

DIVENDRES 1 OCTUBRE 

III Pla d’Igualtat

9.30  Sessió telemàtica

Grup motor per l’elaboració de les línies estratègiques i les 
actuacions del III Pla d’Igualtat, feminismes i LGTBI. 

Més informació: www.argentona.cat/bustiaigualtat  

DILLUNS 4 OCTUBRE

Inici activitats Casal de la Gent 
Gran: Ioga, Taller de memòria i 
Cuina. 
Obert de dilluns a dimecres de 10 a 13:30 hores.

Per a més informació adreça’t al Casal (Avgda. Puig i 

Cadafalch 2-4) 

      

http://www.argentona.cat/bustiaigualtat


DILLUNS 4 OCTUBRE

Ple municipal Ajuntament 
18:30 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 670 054 069

DIMECRES 6 OCTUBRE 

Suport a la criança a través 
del massatge infantil

16:30  Saló de Pedra - C. Gran, 61 

Tallers gratuïts per a famílies 
amb nadons de 0 a 12 mesos. 
Cal inscripció prèvia, fins al 4 
d’octubre a www.argentona.
cat. 5 sessions d’una hora i 
mitja de durada. 
La formació anirà a càrrec 
d’Alba Rojas, educadora 
infantil (TEI), educadora de 
massatge infantil, doula, amb 
formació en educació viva i 
escoles bosc. 
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DIJOUS 7 OCTUBRE

Tallers de reflexió, suport i 
corresponsablització entorn de 
les cures 

17:00 Escola Bernat de Riudemia

Adreçats a pares, mares i altres cuidadors habituals d’in-
fants de 0 a 12 anys escolaritzats a les escoles bressol i de 
primària del municipi d’Argentona. 
Gratuït. El programa-taller consta de sis sessions de dues 
hores i mitja de durada per classe. 
Inscripció prèvia a www.argentona.cat. Places limitades. 

Conferència: 
“El poder al món post-COVID”

18:00  Centre Parroquial - c/ Bernat de Riudemeia, 4

A càrrec de Vicenç Lozano Alemany. Llicenciat en Periodisme 
i Història. 

Preu: Socis: Entrada lliure. No socis: Aportació 5 Euros.

Organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona.

http://www.argentona.cat
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DIJOUS 7 OCTUBRE 

Tardor Literària 
La Farmacèutica, de Carles Porta 

19:30 Biblioteca municipal d’Argentona Joan   

 Fontcuberta i Gel - Carrer Gran 3-5

Entrada lliure, aforament limitat. La 
primera sessió de la XXIa edició de 
la Tardor Literària comptarà amb 
en Carles Porta i la seva obra La 
Farmacèutica: 492 dies segrestada.

 “El 20 de novembre de 1992 va 
ser segrestada Maria Àngels Feliu 
Bassols, farmacèutica d’Olot. Aquella 
dona, mare de tres fills, va passar 
setze mesos sota terra, enterrada 
viva en un forat de la mida d’un 
armari. Va compartir captiveri amb 

aranyes, formigues, rates, serps i humitat.” Així comença la 
història real però increïble d’un dels casos més impactants 
de la crònica negra del nostre país: la investigació del segrest 
de la farmacèutica, que es va transformar en un drama 
humà, va estar plena d’errors policials i judicials, i tampoc no 
hi van faltar diversos exemples vergonyosos de periodisme 
escombraria.

Organitzen: Centre d’Estudis Argentonins - Biblioteca municipal 
d’Argentona.



DISSABTE 9 OCTUBRE 

Homenatge a Joan Margarit 
“Remolcadors entre la boira” 

19:00 Saló de Pedra - C. Gran, 61 

Recital que parteix d’un llibre de poemes d’aquest poeta, 
publicat per L’Aixernador Edicions l’any 1995.  I que l’autor 
dedica a la música. El recital comptarà amb la interpretació 
de peces musicals composades expressament per a l’ocasió 
per un conegut músic argentoní, Pep Lladó Acompanyant 
el recitat dels poemes del llibre hi prendrà part la rapsoda, 
poeta, arquitecte de gran vàlua i ex-alumna de Joan Margarit, 
Cristina Álvarez Roig.

Taquilla inversa
Organitza: Associació Cultural Amics de la Poesia d’Argentona

Venda entrades i abonaments a entrades.argentona.cat, 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona 
i a taquilla una hora abans de l’espectacle
Més informació www.argentona.cat/lasalatardor2021  
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DISSABTE 9 OCTUBRE

Feísima enfermedad y muy 
triste muerte de la Reina Isabel I
Cia. La Calòrica

20:30  La Sala d’Argentona - Plaça Nova

Teatre de text. Feísima enfermedad y muy triste muerte 
de la reina Isabel I (2010) va ser el primer espectacle de la 
companyia La Calòrica. Deu anys després de l’estrena, els 
membres de la producció original es reuneixen per presentar 
una nova versió d’aquesta tragicomèdia sobre la fam de poder, 
la set de l’absolut i la ridícula brevetat de la vida.

Preu: 17 € (taquilla); 13 € (anticipada); 

10 € (abonament)
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DIJOUS 14 OCTUBRE

Tardor Literària 
La casa de foc, de Francesc Serés

19:30 Biblioteca municipal d’Argentona Joan   

 Fontcuberta i Gel - Carrer Gran 3-5

Francesc Serés, autor de la  novel·la La casa de foc, premi 
Proa de novel·la, i director de l’Institut Ramon Llull.

DIVENDRES 15 OCTUBRE 

Alguns dies d’ahir de Jordi 
Casanovas

20:30  Durada: 100 minuts 

La Sala d’Argentona - Plaça Nova

Teatre de text. Una família veu capgirada la seva quotidiani-
tat amb els fets polítics que s’esdevenen a Catalunya durant 
els mesos de setembre i octubre de l’any 2017.
Al voltant de la taula, tots aprendran a comprendre els pensa-
ments i les postures dels altres, faran tot l’esforç possible per 
conversar i per entendre’s-hi, i hauran de trobar la manera de 
perdonar les faltes i de guarir les ferides que els hagin produït 
tots aquests dies dins aquest llarg viatge emocional i polític.

Preu: 17 € (taquilla); 13 € (anticipada); 10 € (abonament)
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DIUMENGE 17 OCTUBRE

Tast de vins VI+
Sessions a les 12 i 13 hores Saló de Pedra

Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia a www.argentona.cat. 

DIUMENGE 17 OCTUBRE

Com gat i gos. Cia. Teatre Animal 
Teatre i arts visuals - públic familiar

18:00 La Sala d’Argentona - Plaça Nova

Teatre i dibuixos animats per a un món tan fantàstic com 
real. Espectacle adient per a animals humans de totes les 
edats i cultures. Contraindicat per a bèsties insensibles.
Més informació i compra d’entrades a la web de l’Associació 
www.xarxaargentona.com.  Organitza: Xarxa d’Argentona

Preu: 7 €; 6 € (anticipada o carnet de família nombro-

sa o monoparental)  

http://www.argentona.cat
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DIJOUS 21 OCTUBRE

Ocupa’t amb la Mobilitat Internacional

11:00 

Taller participatiu en línia en què es donen a conèixer els 
recursos i possibilitats de mobilitat internacional en l’àmbit 
laboral per a joves. Gratuït. Cal inscripció
Inscripcions a www.argentona.cat

Conferència: 
“150 anys de la Comuna de París”

18:00  Centre Parroquial - c/ Bernat de Riudemeia, 4

Socis: Entrada lliure. No socis: Aportació 5 Euros.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària d’Argentona

DIJOUS 21 OCTUBRE 

Tardor Literària: L’esperit del 
temps, de Martí Domínguez 

19:30 Biblioteca municipal d’Argentona Joan   

 Fontcuberta i Gel - Carrer Gran 3-5

Entrada lliure, aforament limitat

http://www.argentona.cat


 
16

DIVENDRES 22 OCTUBRE 

Recital Rupi Kaur
La nova poesia internacional amb veu 
de dona

19:30 Saló de Pedra - C. Gran, 61

Taquilla inversa
Un recital sobre poemes i il·lustracions de Rupi Kaur, una 
joveníssima poeta canadenca d’origen indi. Aquest recital és 
un cant a la intimitat femenina i a l’orgull de pertànyer al 
món femení, amb acompanyament de música i dansa.

Organitza: Associació Cultural Amics de la Poesia d’Argentona

DISSABTE 23 OCTUBRE

Les irresponsables (preestrena)
de Javier Daulte

20:30 Durada: 100 minuts  

La Sala d’Argentona - Plaça Nova

Teatre de text. Aquest espectacle ha estat en residència 
artística al teatre La Sala d’Argentona durant el 2021.

Preu: 17 € (taquilla); 13 € (anticipada); 10 € (abonament)



DIJOUS 28 OCTUBRE

Tardor Literària. Ànima de 
tramuntana, de Núria Esponellà
      19:30       Biblioteca municipal d’Argentona 

Ànima de tramuntana és un relat intimista i evocador que 
ens transporta de Rhode a Arse, passant per Indika i Em-
pòrion, amb el paisatge de l’Empordà antic de rerefons.

DIVENDRES 29 OCTUBRE 

ROGER MAS-Totes les flors
      20:30        La Sala d’Argentona - Plaça Nova
Música, cançó d’autor Totes les flors (Satélite K, 2021) és el 
nou disc de Roger Mas, ben diferent de l’anterior, ja que totes 
les cançons són pròpies i de creació recent. 

Preu: 17 € (taquilla); 13 € (anticipada); 10 € (abonament)

DISSABTE 30 OCTUBRE

Lectures a la terrassa. Tardor Literària
      12:00         Terrassa de la Rectoria 

Petits tastets de literatura, llegits pels propis autors o per 
lletraferits entesos, a recer de les parets de l’església d’Argento-
na i amb acompanyament musical en viu. Col·lectiu Lectures en 
Veu Alta - Centre d’Estudis Argentonins - 
Biblioteca Municipal d’Argentona
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TRANSPORTS
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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

Didier Lourenço entre tintes  
Fins a l’1 de novembre 

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. 

Al Museu del Càntir d’Argentona

EXPOSICIONS

Més informació: www.argentona.cat/transport

http://www.sagales.com
http://www.moventis.es
http://www.argentona.cat/transport


FARMÀCIES  DE GUÀRDIA
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De l’1 al 5 d’octubre    Farmàcia Guillen

Del 6 al 8 d’octubre   Farmàcies Sindreu

Del 9 al 14 d’octubre   Farmàcia O’Callaghan

Del 15 al 19 d’octubre   Farmàcies Guillen

Del 20 al 26 d’octubre   Farmàcia Sindreu

Del 27 d’octubre al 2 de novembre  Farmàcia O’Callaghan

FARMÀCIA GUILLÉN 
C/ Gran, 22 - 93.797.12.62 
Horari habitual 
Dil. a Div. 8:00 h a 21:00 h Dissabte 9:00 h a 14:00 h 
Horari de guàrdia Dil. a Div. 20:00 h a 21:00 h Dissabte 
17:00 h a 20:00 h Festiu 10:00 h a 14:00 h

FARMÀCIA SINDREU 
C/ Barcelona, 26 - 93.797.14.00 
Horari habitual continu 
Dil. a Div. 8:00 h a 21:00 h Dissabte 9:00 h a 14:00 h 
Horari de guàrdia Dil. a Div. 20:30 h a 21:00 h Dissabte 
17:00h a 20:30 h Festiu 10:00 h a 14:00h

FARMÀCIA O’CALLAGHAN 
Crta. de Vilassar, 12 - 93.756.16.85 
Horari habitual Dil. a Div. 9:00 h a 13:30 h 16:30 h a 20:30 h 
Dissabte 9:00 h a 13:30 h 
Horari de guàrdia Dil. a Div. 20:30 h a 21:00 h 
Dissabte 17:00h a 20:30 h Festiu 10:00 h a 14:00 h

Més informació a www.argentona.cat/farmaciesMés informació: www.argentona.cat/transport

http://www.argentona.cat/farmacies
http://www.argentona.cat/transport
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http://www.argentona.cat/app

