
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY -CICLE B-    
-1 de juliol del 2012- 

FULL PARROQUIAL n. 131 

 
DIUMENGE VINENT, 63è APLEC DE MATAGALLS 

 

Tots els esdeveniments perquè tinguin un mínim d’èxit o de continuïtat, o les 
dues coses juntes, necessiten l’empenta d’un grup organitzador, el suport 
d’entitats públiques o privades que solen cobrir, en tot o en part, les despeses 

econòmiques i, després, que l’esdeveniment sigui acollit generosament com per 
més gent millor. Aquestes condicions es donen amb escreix en l’Aplec de 
Matagalls. D’una banda, hi ha l’Associació Amics de l’Aplec de Matagalls que 

remou les coses, fa la seva preceptiva Assemblea General, edita el llibre de 
cada any, il·lustrat profusament amb un munt de fotografies; després hi ha la 
llista d’ajuntaments entre els quals hi ha el de Viladrau, el de Seva, el del Brull, 

hi ha empreses, comerços i entitats  i després hi ha els apleguistes que 
responen amb promptitud i amb constància a la crida de pujar al cim de 
Matagalls, cada any, el dia de l’Aplec. És admirable, en el llibre de l’Aplec, 

repassar la llista de les medalles a la constància i veure que hi ha gent que fa 
45 anys que hi assisteix,  d’altres 40, d’altres 35, d’altres 30, d’altres 25, d’altres 

20, d’altres 15 i d’altres 10. Tot això significa que l’Aplec gaudeix d’una molt 
bona salut i, per tant, anirà fent anys. Endemés, com es fa notar en llibre 
d’aquest any, l’Aplec té futur perquè no hi falten els infants: si ells vénen, diu el 

llibre, l’Aplec té futur.   
 
No deixa de ser curiós que en el nostre país es doni aquest fenomen de fer 

aplecs al cims de les muntanyes i, al darrera de l’Aplec,  hi hagi un grup humà 
que organitza, recolza i anima l’Aplec. També això és un senyal de la vitalitat 
del país i també això és fer país.  

 
Vist des de la fe cristiana, aquest aplec de Matagalls té el gran mèrit d’encabir 
entre els seus actes la celebració de  l’eucaristia, normalment presidida pel 

bisbe de Vic. És un moment, com fa remarcar el P. Ramon Caralt, missioner 
claretià, un dels motors de l’Aplec, d’unir terra i cel. I, és veritat, el dia de 
l’aplec, en la pau del cim del Matagalls, els apleguistes participen de la taula de 

la Paraula i de la taula de l’Eucaristia, que els eleva espiritualment fins a la 
ciutat celeste mentre tenen els peus ben arrelats en la ciutat terrestre. Terra i 

cel, cel i terra. No són, doncs, dos extrems oposats sinó dos moments, que en 
la vida de cadascú, poden ser complementaris i indispensables, sempre i quan 
hi hagi un mínim de bona voluntat i imperi el sentit comú. 

 
Visca, doncs, l’aplec, visca els apleguistes i visca l’Associació Amics Aplec de 
Matagalls. Un any més, per molts anys!        

          
El mossèn 

 



AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 30: per Agustina, difunta; diumenge, dia 1: per 
Pere Godayol, difunt; dijous, dia 5: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 

7: per Maria Illa i Rovira, difunta.   
 
INFORMACIONS 
 

MISSA ELS DIES FEINERS DURANT L’ESTIU 
 
Com fem cada estiu, durant els mesos de JULIOL i AGOST i fins l’11 de setembre 
inclòs, se celebrarà la missa cada dia a les 19,35. Una estona abans, a un quart de vuit del 
vespre, hi haurà, com cada dia, el rés del sant Rosari. 
 

 
COL·LECTA PER A “l’ÒBOL DE SANT PERE”: És preceptiu que el diumenge més pròxim a la 
solemnitat dels apòstols sant Pere i sant Pau es faci la col·lecta per a “l’Òbol de sant Pere”, una 
col·lecta l’import de la qual va destinada al Papa i que ell reparteix per a obres benèfiques i a 

les esglésies més necessitades.  

 
ELS OBJECTES LITÚRGICS QUE TENIM EXPOSATS 

 

L’ENCENSER 
 
Encenser d’argent, en forma de torre, amb la base de planta circular. El cos principal està 
format per un braseret hemisfèric decorat amb elements geomètrics cisellats. La tapa, de volum 
arquitectònic, té tres pisos ben diferenciats. El pis inferior està format per una faixa calada amb 
motius de traceria gòtica. El segon pis està protagonitzat per sis torres circulars de traceria 
gòtica. Tres  estan tapades i les altres tres obertes per permetre el pas de les cadenes que 
sostenen l’encenser. El tercer pis és de planta estrellada amb sis puntes. Per sobre una 
llanterna coberta per una petita cúpula llisa. I, per sobre  de tot, una anella.  
 

 
 
Cremar encens és una pràctica molt antiga, comuna a moltes religions per tal d’honorar llurs 
divinitats; els jueus en cremaven cada dia sobre l’altar dels perfums del temple de Jerusalem. 
En la litúrgia cristiana, encensar és un signe d’honor, tant davant les diverses representacions 
del Crist (el pa i el vi de l’Eucaristia, el llibre de l’evangeli, l’altar, el ciri pasqual, les imatges...), 
com davant les persones (relíquies dels sants, celebrants en un acte litúrgic, fidels, cos del 
difunt en els funerals...); el fum de l’encens que s’enlaira cap al cel és el símbol de la pregària 
que puja cap a Déu.   
 
Atès que avui hem presentat el darrer dels objectes litúrgics que tenim exposats, aprofitem 
l’avinentesa per a donar les gràcies novament  a en Guillem Mercadal, del departament del 
Patrimoni Artístic del Bisbat de Vic, que ens ha fet l’explicació tècnica de cadascun dels 
objectes. De l’explicació catequètico-simbòlica de cada objecte n’ha tingut cura el mossèn.   


