
FESTA
MAJOR
SANTA ELENA
D’AGELL
18 i 19 D’AGOST

El veïnat d’Agell forma part del terme de Cabrera de Mar. Està separat del 
nucli urbà per la carena que arrenca de dessota el castell, anomenada 
les Costes de Sant Joan, on , a les acaballes, hi ha el cementiri i la capella 
de Sant Sebastià, edificada el 1507. Mor suaument prop de can Pujol 
situat a la riba dreta del torrent d’Agell.

És un terreny muntanyós. Dalt de la carena hi ha una pedrera molt antiga 
i les roques anomenades d’en Besora i d’en Sagrera. La part alta , que és 
bosc, té força pendent però, vora el petit nucli de cases del voltant de la 
capella, el terreny s’aplana un xic. De qualsevol lloc estant pot veure’s 
Mataró i les terres de les cases de pagès d’Agell de Baix, que arriben fins 
al mar [... ]

Alguns documents, en parlar de la Casa de Cabrera, l’anomenen de 
Cabrera i Agell, o “àlies Agell” o “ abans d’Agell”. També n’hi ha que 
parlen de la Casa d’Agell sense anomenar la de Cabrera, i uns altres les 
anomenen separadament [...]

Encara hi ha, amb pocs canvis, tres nuclis de cases: les del voltant de la 
capella (ca l’Aimeric, can Mallol, can Tatay, can Sagrera, can Puig, can 
Casals, un convent de frares a cals Frares i un de monges a can Cassa-
dó); les de cada banda de la carretera de Vilassar de Mar a Argentona, 
construïda seguint poc més poc menys el traçat d’un antic camí (Basora, 
Mora, Orriols, Pauet, Sala i Pujol); i , molt més avall, el pla de les sènies, 
conegut per Agell de Baix o Santa Margarida, que arriba fins al mar, i 
confronta a llevant amb la desembocadura de la riera d’Argentona, que 
fa de partió amb Mataró, que abans havia estat d’Argentona, on hi ha can 
Peric, el molí de Sants, can Batlle i les Ribes. [...]

No havent-hi menestrals ni indústries, Agell quedà molt estancat i encara 
ara sembla que continuï com abans. Els d’Agell tenen unes peculiaritats 
definides. Tot i no estar massa vinculats a Cabrera, els trobem en moltes 
relacions de prohoms del poble. És que les cases d’Agell foren grans 
masies. A la relació dels qui compren la Casa de Cabrera el 18 de 
desembre de 1387 a Franscesc de Sant Vicenç, darrer personatge 
d’aquesta família, surten els Aymerich, Pujol, Mir, Orriols, Puig, Forner i 
l’Alier, i és en Bartomeu Puig de can Puig d’Agell qui compra el 25 de juny 
de 1531 la Casa de Cabrera, àlias d’Agell, juntament amb el castell de 
Burriac per a la Universitat.

En el recompte de l’any 1515, trobem 45 focs o cases a Cabrera, 21 de les 
quals pertanyien a Agell, xifra que mostra la importància que tenia Agell. [...]

AGELL, VEÏNAT DE CABRERA. SANTA ELENA D’AGELL

Text extret del llibre “Cabrera de Mar. Castell de Sant Vicenç o de 
Burriac. Síntesi històrica. “del Sr. Josep M. Modolell
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DIJOUS 18 D’AGOST
11.00 h - Ermita de Santa Elena
MISSA SOLEMNE
Ofici de Festa Major en honor a Santa Elena presi-
dida pel Mossèn Juan Pablo, Carme Godall s’enca-
rregarà de la música d’orgue durant l’ofici.

DIVENDRES 19 D’AGOST
18.00 h - Camí d’Agell
(entre c/primavera i camí de Santa Elena)

XERINGADA I FESTA DE L’ESCUMA
Porta la teva xeringa i passa una tarda refrescant! 
Activitat per a petits i grans.

21.30 h - Can Puig
HAVANERES
Per acomiadar la Festa Major, el grup Ultramar ens 
oferirà una nit d’havaneres amb les cançons més 
típiques del nostre país.

22.00 h - Can Puig
CINEMA A LA FRESCA: PAN
La pel·lícula, basada en la famosa novel·la de J.M. 
Barrie, recrea la història de Peter Pan, un noi de 12 
anys amb una irreprimible vena rebel, una qualitat 
que és poc valorada a l’ombrívol orfenat de Londres 
on viu.  Durant una nit increïble, Peter es veu trans-
portat en un món fantàstic de pirates, guerrers i 
fades anomenat Mai Més, on l’esperen aventures i 
lluites a vida o mort acompanyat d’una guerrera 
anomenada Tigrilla i un nou amic anomenat James 
Hook.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D'AGELL
L'associació que ens mancava, tots 
els veïns d'Agell hi sou benvinguts.
Encara no et soci o sòcia?
Correu: veins.agell@gmail.com
Blog: agell.org


