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HOMENATGE

A LA VELLESA

PATRONAT DE LA VELLESA D’ARGENTONA

15 DE SETEMBRE DE 2019

AMB EL 

PADRINATGE DEL SR. 

JOAN EVANGELISTA 

RAMON I FERRER 

 I LA SRA. MONTSERRAT 

BUERA I CREIZET 

Podeu fer les vostres aportacions a:
CAIXABANK “LA CAIXA”
Cte. IBAN ES83 2100  0354  1201  0076  9324

I a totes les persones que voluntària 
i desinteressadament fan possible aquesta festa.

ACTUACIÓ DE FINAL DE FESTA:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:

Parròquia de
Sant Julià d’Argentona



El proper 15 de setembre arriba una edició molt especial de la Festa 
d’homenatge a la nostra gent gran. Es commemoren 70 anys d’aquesta 
celebració en què el municipi ofereix un reconeixement als seus avis i àvies. 

Ningú millor que ells i elles per ensenyar-nos el valor de la tenacitat i 
l’esforç, un mirall que ens permet recuperar amb orgull el passat i la 
nostra història viva per poder afrontar amb fermesa el que ens depara el 
present i el futur. 

La xifra ho diu tot i és un reflex de la constància, dedicació i compromís 
per preservar i donar continuïtat a un acte d’enorme justícia i que no hem 
de deixar perdre mai. Ens ha de fer sentir molt orgullosos poder assolir 
aquesta efemèride d’una activitat que té a darrera tantes persones que 
hi col·laboren de manera desinteressada, des del Patronat de la Vellesa, 
voluntaris, entitats, així com comerços i establiments, contribuint amb el 
seu granet de sorra perquè la festa surti rodona i sigui un èxit.

M’agradaria engrescar a la nostra gent gran, malgrat puguin arrossegar 
algun impediment físic, perquè s’animin a sortir una estona de casa i 
sumar-se a aquesta festa en un any tan especial. L’ocasió bé s’ho mereix.

La carpa gegant que s’instal·larà a la plaça Nova ens permetrà compartir 
un matí molt especial i emotiu, farcit d’anècdotes i experiències, 
rodejats de familiars, amics, veïns i molts companys del poble.

Des d’aquí vull traslladar també el meu agraïment als padrins de l’edició 
d’enguany, en Joan Ramon i na Montse Buera.

Us hi esperem!

Eudald Calvo i Català
Alcalde d’Argentona

SALUTACIÓ
FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA

Cercavila amb els Gegants i Nans

MATÍ A LES 08.30 HORES

Concentració a la Plaça de l’Església dels Avis Homenatjats

A LES 08.45 HORES

Santa Missa a la Parròquia de Sant Julià

A LES 09.00 HORES

Anada des de l’Església Parroquial fins a la Plaça Nova

A LES 09.45 HORES

Desdejuni servit pel Restaurant Sant Jaume

A LES 10.30 HORES

Acte Públic d’Homenatge a la Vellesa.
Parlaments

SEGUIDAMENT

AMB EL 

PADRINATGE DEL SR. 

JOAN EVANGELISTA 

RAMON I FERRER 

 I LA SRA. MONTSERRAT 

BUERA I CREIZET 


