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IN MEMORIAM 

 
MN. RAMON HOMS i FRANCH, que havia estat rector d’aquesta parròquia de Sant 
Martí de Viladrau durant els darrers nou anys (2000-2009) va morir, dilluns passat, dia 
26 de juliol, a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona; el divendres abans, havia 
patit un accident de cotxe que li va produir diversos traumatismes que, juntament amb 
el seu estat de salut ja fràgil, van fer que, probablement, la seva mort es precipités i 
fos inevitable. Encomanem-lo a la misericòrdia del Senyor i recordem-nos d’ell en la 
nostra pregària. Doneu-li, Senyor, el repòs etern. Al cel sigui! 
La parròquia de Sant Martí de Viladrau expressa el seu condol als familiars i amics de 
Mn. Ramon i  també a la Sra. Carme Morera i Blancafort, que durant aquests darrers 
anys ha conviscut amb el mossèn i ha tingut cura d’atendre’l en tot moment.     
 

COMIAT A MN. RAMON HOMS i FRANCH (a.c.s.)  
 
Reproduïm les paraules que, en nom de tota la feligresia de la parròquia de Sant 
Martí de Viladrau, es van llegir el proppasat dia 29 juliol al final de la missa 
exequial, presidida per senyor Bisbe i concelebrada per un bon nombre de 
preveres, per repòs etern de Mn. Ramon Homs i Franch. L’objectiu d’aquestes 
paraules era recollir el sentiment general i majoritari dels feligresos davant la mort 
de Mn. Ramon i mostrar públicament l’agraïment de la feligresia per la tasca 
apostòlica que Mn. Ramon va dur a terme entre nosaltres.    

 
El feligresos de la parròquia de sant Martí de Viladrau volem expressar, en aquests 
moments en què acomiadem la despulla mortal de Mn. Ramon, els nostres sentiments 
més sincers envers el qui ha estat, durant aquests darrers nou anys, el pastor i cap de 
la nostra comunitat parroquial.  
 
Acabem d’oferir per Mn. Ramon l’eucaristia. És el regal més valuós que tenim els 
cristians i que li podem fer, tant a ell com a tots els altres difunts. Compartint la taula 
de la Paraula i la taula de l’Eucaristia hem fet el que el Senyor ens va manar de fer: 
“Feu això, que és el meu memorial” i hem celebrat el sagrament que és la font i el 
cimal de la vida cristiana i que Mn. Ramon va celebrar i presidir, en nom de Crist i de 
l’Església, tantes vegades en aquesta església parroquial. Quan celebrem l’Eucaristia i 
hi participem de manera conscient, activa i piadosa rebem la penyora de la vida 
eterna, vida eterna que desitgem per Mn. Ramon. 
 
De Mn. Ramon recordarem, sobretot, el zel i la diligència que va mostrar en el 
compliment del seu deure de rector i el seu tarannà bondadós i senzill,  sempre 
disposat a servir-nos i a servir l’Església, i si no ho va fer més és perquè, sobretot 
darrerament, la salut  no li ho permetia. D’això ens n’adonàvem, i per això ara és un 
bon moment per agrair-li de cor tot el que ha fet per la parròquia de Viladrau i pel 
poble de Viladrau.  
 



Era previst, el mes d’agost entrant, organitzar, en nom de tota la parròquia, un 
homenatge a Mn. Ramon per donar-li les gràcies del seu treball com a rector de la 
parròquia, durant aquests nou anys que va estar entre nosaltres. Sabem que ell no era 
un home que li agradés massa rebre homenatges, però no volíem que la seva discreció 
impedís el nostre reconeixement. No haurà estat possible fer-li aquest homenatge en 
vida, però ara, davant dels seus familiars i de  tots els qui avui ens hem reunit aquí per 
pregar per ell i per acomiadar-lo, volem manifestar que és molt important que tota 
comunitat parroquial tingui un pastor que, amb bondat, amb paciència i amb fermesa, 
ens vagi recordant, sense cansar-se’n, que el Senyor espera de nosaltres que li siguem 
fidels. Mn. Ramon ho va saber fer, i per tant, durant aquests nou anys que ha estat 
amb nosaltres ens ha ajudat a estar més a prop de Déu. 
 
Agraïm la nombrosa presència de feligresos, tant d’aquí a Viladrau, com de les altres 
parròquies que Mn. Ramon va servir; agraïm també la  presència del senyor Bisbe i 
dels preveres, sobretot els companys de curs de Mn. Ramon. Unir les nostres veus i els 
nostres cors en la pregària per Mn. Ramon haurà estat per a  tots un moment 
privilegiat per a renovar la nostra esperança i confiança en la bondat i la misericòrdia 
de Déu i poder prendre consciència una vegada més que som pelegrins, que en aquest 
món hi som de pas, i que la nostra vida està en mans de Déu, Senyor de la Vida i de la 
Mort. 
 
Mn. Ramon, gràcies per tot el que vau fer per nosaltres. Us tindrem present en la 
nostra pregària i que, al cel, ens puguem tornar a veure. 
 
Parròquia de Sant Martí de Viladrau, 29 de juliol del 2010. 
 
 
AGENDA:  
 
INTENCIONS DE MISSA:  
Dissabte, dia 31 de juliol:  Ignasi Armengou i Santi Armengou i Arxé, difunts. 
Durant tota aquesta primera setmana d’agost (de l’1 al 8, ambdós inclosos) les 
misses se celebraran per Mn. Ramon Homs.  
 
INFORMACIONS:  
 
BATEIG: Dissabte passat, dia 24 de juliol, a l’església parroquial, la nena EVOLET 
ESMERALDA LEÓN PONCE, filla de Jonny Antonio i de Genny Karina, resident a 
Viladrau, va rebre el sagrament del Baptisme.  
 
COL�LECTA EN LA MISSA EXEQUIAL PER MN. RAMON:  Es van recollir 270’17 
euros. Aquesta quantitat, com fem en totes les col�lectes de les misses exequials, 
es divideix en tres parts iguals: una part es destina a Càritas i Mans Unides, a parts 
iguals; una part a fer dir misses pel difunt; i una part per les necessitats de la 
parròquia.   
 
DONATIUS: Per Càritas: 40’00 euros; per Càritas 115’00 euros; per Càritas: 
45’00 euros; per Mans Unides 45’00 euros.  
 
LA VEU DELS SANTS:  
 
“Vegeu el que posem en relleu: el que distingeix els actes dels homes, és la 
caritat que és l’arrel… Una vegada per totes se t’ha donat un manament 



molt breu: Estima i fes el que vulguis… Tingues, doncs, en el fons del teu 
cor l’arrel de l’amor: d’aquesta arrel no en pot sortir sinó bondat”.  
(Sant Agustí d’Hipona, 354-430)       
   


