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2011: 62è APLEC DE MATAGALLS 

 
Any rere any, i ja s’ha arribat als seixanta dos anys, la muntanya i la creu de Matagalls 
esdevenen, per un dia i amb motiu de l’aplec, el centre d’atenció de milers 

d’excursionistes i amants de la natura. Viladrau s’afegeix a la festa amb actes en el 
Centre Cultural Europeu de la Natura i amb una ballada de sardanes a la plaça Major. 
Matagalls, la creu i Viladrau formen, com es diu avui dia, un “pack”, estan i van 

íntimament units. D’aquí ve que en el Full Parroquial ens haguem de fer ressò d’aquest 
aplec.    
 

L’aplec, com sabeu millor que jo, reuneix cada any una gran quantitat de persones i de 
totes les edats. No hi faltarà, com cada any, una bona representació de Viladrau. Per 
tant, els camins de la muntanya de Matagalls seran, avui, un formiguer de gent. I, 

d’entre aquesta gent alguns poden lluir un ben merescut rècord d’assistència a l’aplec, 
cosa que se’ls  reconeixerà públicament en el moment del lliurament dels anomenats 
premis a la constància. L’any passat entre els qui va rebre medalla a la constància hi 
havia els viladrauencs següents: Oriol Molina i Blancafort i Víctor Romero Díaz (10 anys 

d’assistència) Josep M. Miralpeix Font (15 anys d’assistència); Josep Serra i Bayés (25 
anys d’assistència), segons hem pogut veure en l’Àlbum n. 62 (2011) dels Amics Aplec 
de Matagalls.  

 
En tant que l’aplec afavoreix la trobada de gent vinguda dels quatre punts de l’horitzó 
del país i de d’altres llocs, ja és un èxit de si mateix. Tot el que serveixi per a reunir 

gent, per a intercanviar experiències i records, per crear lligams, tot ha de ser molt 
benvingut perquè això ens humanitza, ens fa més persones. Als  noms insignes de sant 
Antoni Maria Claret, de Mn. Cinto Verdaguer i, de l’iniciador de l’aplec, el claretià  P. 

Faustí Illa, que van lligats íntimament a la muntanya de Matagalls, cal afegir-hi, avui, 
tots els membres de l’Associació Amics Aplec de Matagalls, i al seu president, el P. 
Ramon Caralt i Roca, claretià, que porten el pes principal de l’organització de l’aplec. I 

també, en la llista de noms, volem tenir un record agraït per tots els apleguistes que 
fan possible que l’aplec continuï ben viu.     
 

Un moment important de l’aplec és la missa que se celebra al matí, normalment 
presidida pel bisbe, el Cap i el Pastor de la diòcesi. Cada any en aquest dia és bo 
recordar que l’aplec de Matagalls va néixer impulsat per homes d’Església que estaven 

convençuts que la fe i la cultura, en aquest cas la fe catòlica i la cultura catalana, 
podien anar de bracet; i estaven convençuts que organitzant aquest aplec feien un 
immens servei a la fe catòlica i al país. La resposta de milers d’apleguistes els dóna 

cada any la raó.   
 
Actualment potser ens manca imaginació per a fer néixer, organitzar i mantenir nous 

aplecs d’aquestes característiques o festes populars similars en les quals la fe i la 
cultura vagin junts. En tot cas, però, si que hem de ser capaços, almenys, de conservar 
el que tenim. Benvingut, doncs, el 62è aplec de Matagalls.  
 

         El mossèn 
 

 



AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 9: pel poble de Viladrau; Diumenge, dia 10: per 
Maria Illa i Rovira, difunta; dilluns, dia 11: per les intencions del qui ha fet l’almoina;  
dimarts, dia 12: per les intencions del qui ha fet l’almoina; dimecres, dia 13: pels difunts 
de la parròquia; dijous, dia 14: per Juana Maria Mariol Benítez, difunta; divendres, dia 
15: pels difunts de la parròquia; dissabte, dia 16: per Carme Serra i Muntal; diumenge, 
dia 17: per Mn. Ramon Homs i Franch, en el primer aniversari de la seva mort.  
 
INFORMACIONS  
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Avui, dia 10, segon diumenge de mes, de 2/4 
d’11 a 2/4 de 12 del matí, a la rectoria, ens trobarem per a llegir i reflexionar entorn de les 
lectures que escoltarem en la missa d’aquest diumenge. Tothom hi és convidat. 
 
DEFUNCIÓ: El proppassat dia 1 de juliol, a la tarda, es va celebrar la missa 
exequial per PERE GARRIGA i CAMPMAJOR, de 80 anys d’edat, nascut a Viladrau 
el dia 17 d’abril de 1931. Va morir a Vic, a l’Hospital General, el proppassat 30 de 

juny. Doneu-li, Senyor el repòs etern.  
 
BATEIG: Dissabte passat, dia 1 de juliol, a l’església parroquial, la nena Olivia 
Hernández Zanini, filla de Carlos i de Glòria, i veïna de Sant Just Desvern 
(Barcelona), va rebre el sagrament del Baptisme. L’enhorabona a l’Olivia, als seus 
pares i padrins.  

DEFUNCIÓ: Dimecres passat, dia 6 de juliol, a les dotze del migdia, a l’església parroquial, es 

va celebrar la missa exequial per Maria Bellvehí i Esquís, de 86 anys. Va morir a Vic, a 
l’Hospital de la Santa Creu, el dia 4 de juliol del 2011. Doneu-li, Senyor el repòs etern.  
 

PUNT DE LLIBRE DE SANT ISIDRE: Amb la publicació del punt de llibre de sant 
Isidre hem acabat la sèrie de cinc punts de llibres que ens han permès veure més 
de prop les imatges que hi ha en les cinc claus de volta de l’església: sant Martí, la 
Mare de Déu del Roser, Sant Francesc d’Assís, Sant Sebastià i Sant Isidre. Agraïm 

molt sincerament a la Dolors Suy que hagi tingut l’amabilitat de dissenyar-nos amb 
tant d’encert aquests punts de llibre.  
 
COL·LECTA ÒBOL DE SANT PERE: En la col·lecta de diumenge passat que s’envia al sant 
Pare es van recollir 643, 68  euros. Moltíssimes gràcies.    
 
COL·LECTES FUNERALS: en la missa exequial per Pere Garriga i Campmajor es 

van recollir 150,67 euros  i en la missa exequial per Maria Bellvehí i Esquís es van 
recollir 97,86 euros. Com sempre dividirem aquestes quantitats en tres parts 
iguals: misses pels difunts de la parròquia, Càritas-Mans Unides (a parts iguals) i 
necessitats de la parròquia.  
 
MISSES DELS DIES FEINERS I DELS DISSABTES DEL MES DE JULIOL: Durant aquest 
mes de juliol, com cada estiu, ja tenim entre nosaltres Mn. Ignasi M. Corominas, prevere de 
l’arquebisbat de Barcelona i rector de la parròquia de Sant Joan d’Horta, de Barcelona. 
Celebrarà l’eucaristia els dies feiners i els dissabtes dies 9, 16 i 23. Ja des d’ara agraïm a Mn. 
Ignasi la seva disponibilitat i el seu esperit de servei.   
 

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 100,00; 100’00; 25,00 euros. Fins 
el dia d’avui s’han recollit:  7.322,74 euros. Moltes gràcies. 

      


