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REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI 
 

Dissabte passat, al migdia, es va fer la inauguració de la rehabilitació 
del cementiri. Segons consta en al documentació que hi ha a l’arxiu 

parroquial, el cementiri abans era “cementiri parroquial” i, el 13 de 
desembre del 2002, en un ple de la corporació municipal de Viladrau 

es va acordar, per unanimitat, “d’acceptar la cessió gratuïta del 
cementiri parroquial, amb la totalitat de les seves dependències i 

altres elements que es troben en el seu interior, en els termes que 
consten en el document aportat, que serà elevat a escriptura 

pública”. Amb data de 24 d’octubre de 2003 es va signar l’escriptura 

pública de cessió.  
 

Per tant, tots els viladrauencs saben que, des de l’any 2003, el que 
era cementiri parroquial ha passat a ser cementiri municipal. I aquest 

acord es va fer, segons diu l’escriptura pública, perquè a la parròquia 
li era gravós portar la gestió del cementiri i, cedir-lo a l’ajuntament, 

feia possible que aquest, acreditant-ne la titularitat, pogués tramitar 
la petició d’ajudes de diverses administracions públiques. Aquestes 

ajudes l’ajuntament les ha demanades i les ha obtingudes,  i per això, 
avui, el poble de Viladrau pot disposar d’un cementiri completament 

rehabilitat, amb teulades refetes, desaigües, voreres, accessos per a 
les persones amb mobilitat reduïda, servei de lavabo, etc.     

 
La cessió gratuïta que va fer el bisbat a l’ajuntament té un matís 

important, que es troba en el pacte quart de l’escriptura de cessió i  

diu això: “La present cessió s’estipula per tal que sigui destinada a 
perpetuïtat a cementiri municipal, o bé, en cas de trasllat de 

l’esmentat cementiri, l’Ajuntament podrà destinar el solar a zona 
verda, equipament públic o qualsevol altre servei públic, revertint a la 

parròquia en el cas que es destini a qualsevol altra finalitat privada o 
amb ànim de lucre”. Per tant, el cementiri només pot ser cementiri o 

un altre servei públic, i no es pot destinar a cap finalitat privada o 
amb ànim lucratiu.   

 
Tenir un cementiri ben arreglat és un signe de respecte dels vius 

envers els morts, és una millora indubtable per a la població  i una 
prova que l’ajuntament ha tingut present que, en el cementiri, tots hi 

tenim persones molt estimades, familiars molt propers, amics, 
companys de feina… que mereixen que el poble els ofereixi un lloc 

digne per a resposar en pau i esperar que Déu, Senyor de la vida, els 

ressusciti el darrer dia i puguem retrobar-nos amb ells a la casa del 
Pare.     



Cal, doncs, que sapiguem valorar i agrair la preocupació que ha 

tingut l’Ajuntament per a tirar endavant aquest projecte de 
rehabilitació del cementiri, i que des de dissabte passat ja és una 

realitat, d’haver-se mogut per obtenir les ajudes econòmiques 

convenients de les administracions públiques, d’haver vetllat 
l’execució de l’obra  i així fer que el poble disposi d’un cementiri amb 

una fesomia renovada, elegant, acollidora i pugui ser el que ha de 
ser: un veritable recer de pau per als nostres difunts.    

 
El mossèn  

 

 

AGENDA:  
 

INTENCIONS DE MISSES:  Dissabte, dia 15:  PER LA PAGESIA, 

en acció de gràcies.  Diumenge, dia 16: en acció de gràcies pels 
seixanta anys de matrimoni de LLUÍS COLL I BEATRIU  

TORRENTS.   

FESTA DE SANT ISIDRE LLAURADOR. Dissabte, dia 15 de maig, 

és la festa de sant Isidre Llaurador, patró de la pagesia. En la 
celebració de l’eucaristia hi farem referència i pregarem per tota la 

pagesia. Sant Isidre tenia un altar propi en la nostra església de 

Viladrau i, a més de la imatge del sant, també hi ha una clau de volta 
de l’església on el sant és representat. És la primera clau de volta, 

entrant a l’església, a mà esquerra. Hi havia també un altar dedicat a  
sant Isidre.     

INFORMACIONS:  

 

CASAMENT: Avui, dia 16 de maig, a la una del migdia, a l’església 
de Sant Martí de Viladrau, se celebrarà el sagrament del matrimoni 

entre en LUIS AGUIRRE PÉREZ  i la MARIA CARME ALONSO 
MARTIN, ambdós amb domicili a Cornellà de Llobregat. 

 
BATEIG: avui, dia 16 de maig, el nen AIZAN AGUIRRE ALONSO, 

amb domicili a Cornellà de Llobregat, rebrà el sagrament del 
baptisme a l’església de Sant Martí de Viladrau.  

 
LA VEU DEL SANTS: 

 

“El cel és la casa del Pare, i hi som esperats com infants molt 
estimats que retornen a casa després d’un temps d’exili, i per 

a conduir-nos-hi Ell es va fer el nostre company de camí!”.  

(Beata Elisabet de la Trinitat, 1880-1906) 

  


