
 

DIUMENGE 14 D ’AGOST DE 2016 

“DE QUAN ANÀVEM A PEU” 

MEMÒRIA I FUTUR  

D’ARGENÇOLA 

 
 
 
 "El temps no passa,  
 només passem nosaltres; 
 en diem viure" 
 Joana Raspall - poetessa  
 (Barcelona 1913 - Sant Feliu de Llobregat 2013) 
 

L’Ajuntament d’Argençola i El Trill tenen el plaer de convidar-vos a l’acte 
que es farà el proper diumenge 14 d’agost, a la sortida de l’ofici de la 
Festa Major. 
 
Dins el Projecte Argençola Memòria, s’està treballant actualment en el 
muntatge de la continuació de l’audiovisual “De quan anàvem a peu—
Memòria i Futur d’Argençola”, que en format d’entrevista recull la me-
mòria oral de la gent que viu o ha viscut al terme. 
 
Aprofitant la Festa Major d’Argençola us volem presentar un petit tast 
d’aquest nou treball, en un acte que a l’hora serà un petit homenatge a 
totes les persones que hi ha volgut participar i una crida a totes aquelles 
altres que per un motiu o un altre encara no ho han fet. 
 
La vostra col·laboració és clau per a conservar la memòria d’Argençola, 
de la seva gent i dels seus racons; de com s’hi vivia, s’hi treballava, s’hi 
gaudia i s’hi patia. Tots els testimonis són importants i ens calen totes 
les veus per aconseguir una imatge més nítida del nostre passat. 
 
En aquesta continuació de l’audiovisual hi ha participat gent de la majo-
ria de nuclis del terme municipal, gent que encara hi viu i d’altres que hi 
van passar una part de la seva vida. A tots ells moltes gràcies per dedi-
car-nos el seu temps i ajudar-nos a fer realitat el projecte. 
 
El procés de muntatge definitiu del vídeo s’acabarà el proper mes de 
setembre, moment en el que es farà una presentació pública de tot el 
treball i se n’entregarà una còpia a tots els participants. 
 
Després de la petita presentació del diumenge 14 d’agost hi haurà un 
vermut per a tots els assistents. 
 
Us hi esperem!! 
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