Text extret del llibre “Fragments de la nostra història” del sr. Joan Vilalta i Reixach

PAISSATGE D’AGELL
He escrit moltes vegades sobre els racons que atresora Agell, aquest nucli de cases
espargides des de la carretera general fins al turó de la torre Ametller.
Al pla ja copsem les cases de pagès que hi ha a banda i banda de la riera del mateix nom,
amb totes les hortes, sembrades de verdures i llegums. Així arribo a les hortes Teixidó,
dessota del camí del Mig. Ja vaig fer esment del pont de l’autovia i no vull tornar a
rememorar el que vaig narrar pel gener. [... ]
Més amunt, la finca i casa del bon amic Salvador, que té per veïnatge les cases de Can
Pujol. I un xic més enllà, hi trobo la casa que sempre serà per a nosaltres Can Rodon de
les Albes. Al damunt la torre del malaguanyat Paco Martínez Soria, de tant bon record
per a mi. Més amunt, hi observo el retaurant Can Miracle. A poc a poc vaig copsant tota
la munió de xalets de la urbanització de Sant Sebastià, que arriba fins al cementiri. Hi ha
una secció de torretes de tot estil, amb diferent arquitectura; quasi en la majoria hi viuen
durant tot l’any.
Retorno a la carretera i esguardo al meu davant la masia Can Carbonellet. Restaurada,
no ho sembla, però és la casa més antiga de Cabrera. [...]
Abans d’arribar a Can Besora i un xic ensotat, s’hi troba la casa del nostre bon amic Pere
Rodríguez, jutge encara del nostre poble, on quasi sempre s’hi veuen sembrats un bon
estol de pèsols, que, de molts anys, és la seva tradició. Can Della, Ca la Neus, on abans,
en la nostra joventut, tantes hores d’esplai hi havíem passat en aquells recordats balls a
la pista de Cal Rectoret; Can Mas d’Agell, i al costat Can Sala. Ací hi tinc molt bons
records. [...]
Faig de nou via devers la carretera i m’adreço a la masia de Can Xacó, amb la carretera
arranjada, i amb la “casilla de peons caminers” ja desapareguda. Enfilo carretera amunt,
trobo la casa de Can Puig, on passa una temporada el poeta de Tiana Emili Pòlit; un xic
més amunt, el xalet del meu bon amic ninotaire Manuel Cuyàs [...]
Dessota tinc Cal Sr. M iquel, popularment Ca l’Smoking, Can Mañé; al fons Can Vadó de
la Llenya; al turó, Can Percala; després ja és Argentona. Queda el restaurant Cals Frares,
i el nucli de cases anomenades del Castell. [...]
Demano i desitjo que passeu tots una bona festa de Santa Elena, amb salut i alegria.
Agell, agost de 1993

FESTA MAJOR DE
SANTA ELENA
AGELL 2019
Cabrera de Mar

DISSABTE 17 D’AGOST
18.00h / A la Torre Ametller

JOCS GEGANTS I INFLABLES
Els nens i nenes podran gaudir d’una tarda per a ells saltant i jugant amb
inflables i els jocs gegants en un entorn privilegiat.

A continuació / A la Torre Ametller

GELATADA
Després d’una bona estona de jocs, cal que ens refresquem i quina millor
manera de fer-ho que prenent gelats per combatre la calor .

21.00h / A la Torre Ametller

BOTIFARRADA
Per reposar forces per a la vesprada que ens esperem, menjarem junts un
bon entrepà de botifarra. Preu 5€.

22.00 / A la Torre Ametller

A continuació / A la Torre Ametller

DJ NIGHTLY MADNESS
Com que tenim oltes ganes de seguir fent festa, els DJ’s locals THENM ens
faran vibrar amb el repertori de músiques que faran sonar i amb la seva
gran animació!

DISSABTE 18 D’AGOST
11.00h / A l’ermita de Santa Elena

MISSA SOLEMNE
Ofici de Festa Major en honor a Santa Elena presidida per Mn. Josep Lluís
Muñoz. Carme Godall s’encarregarà de la música d’orgue durant l’ofici.

21.30h / A Can Vivé

HAVANERES
Per acomiadar la Festa Major, al jardí de Can Vivé, gaudirem d’una nit
d’havaneres del grup LA VELLA LOLA i durant la mitja part prendrem un
bon got de rom cremat.

ESPECTACLE DE GRILLATS
L’entitat de teatre i arts escèniques Grillats, com ja es tradició els últims
anys, ens oferirà un espectacle de playbacks que deixarà bocabadat tot el
veïnat d’Agell.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D'AGELL
Encara no et soci o sòcia?
Junts aconseguirem més
veins.agell@gmail.com
agell.blog.cat

