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FESTA MAJOR 

 

Avui, Viladrau, celebra la Festa Major. En l’àmbit civil, com ho mostra 

el programa de la Festa Major, hi ha previstos una colla d’actes 

adreçats a satisfer els diversos gustos de la gent i a fer-los passar bé 
uns quants dies de festa. Es tracta que tothom pugui gaudir de la 

festa, des dels petits fins els més grans. En l’àmbit religiós, la 

parròquia fa el que li escau de fer: celebrar el Naixement de la Verge 

Maria, la festa que popularment es coneix com la de les “Marededéus 
trobades”, la festa de la patrona de la parròquia, la Verge de l’Erola.  

 

Des de la parròquia estem contents que s’hagi escollit el dia 8 de 

setembre per a fer la festa major del poble. Això permet, donat que 
és festa laboral en el poble, que la convocatòria a celebrar la festa de 

la patrona de la parròquia pugui ser acollida per més gent. Seria 

bonic –somniar no fa cap mal- que, en el dia d’avui, a l’hora 

d’honorar la Mare de Déu sota l’advocació de l’Erola, l’església 

parroquial es fes petita. Però hem d’acceptar que les coses són com 
són i no tot el poble se sent convocat a venir a l’església aquest dia. 

Cal respectar la consciència de cadascú i acceptar que la llibertat 

religiosa és un dret fonamental de la persona humana.     

 
Siguem els que siguem, la parròquia té el deure, aquest dia, 

d’honorar de la millor manera possible la Verge de l’Erola. En el dia 

d’avui hem de tenir present que, en el seu moment, hi va haver  

viladrauencs que van escollir la Verge de l’Erola per patrona de la 
parròquia i li van dedicar una ermita (l’ermita és documentada des de 

1571). Nosaltres no sols no podem trencar aquesta tradició d’honorar 

en el dia d’avui la Verge de l’Erola sinó que l’hem de potenciar i 

engrandir i, sobretot, saber-la transmetre a les noves generacions. En 
el poble hi ha d’haver sempre un grup de persones, en unes èpoques 

serà més petit i en altres èpoques serà més nombrós, que ha de 

mantenir ben encesa aquesta torxa de la devoció i l’estima a la Mare 

de Déu de l’Erola. Ser tradicional, en aquest cas, no és sinònim de ser 

“endarrerit” o “passat de moda” sinó que és sinònim de voler 
conservar les arrels que al llarg dels segles han anat configurant el 

poble de Viladrau. Els nostres pobles, tots, tenen arrels cristianes i 

pretendre, com passa en alguns llocs, ignorar aquestes arrels és 

desdibuixar la identitat del poble.  
 



Benvinguda, doncs, sigui la festa major. Que aquests dies siguin per 

a tots una oportunitat d’anar creixent en la convivència i d’estrènyer 

els lligams d’amistat i de veïnatge entre nosaltres. En la mida que 

puguem, procurem de participar en els diversos actes que s’han 
preparat, almenys en aquells que ens hi trobem bé, i, per uns dies, 

oblidem-nos dels maldecaps de la crisi econòmica i fem festa perquè 

en la vida cal saber combinar sàviament el treball i el repòs, la lluita 

pel pa de cada dia i la festa.  
 

Molt bona festa major a tothom.  

         El mossèn 

 

MISSA ELS DIES FEINERS 
Durant la primera quinzena del mes de setembre hi haurà 

missa cada dia, els dies feiners, a les 19,35 hores.  
A les 19,15 hi ha el rés del sant Rosari.  

I, els dissabtes, a les 19,30 hores, missa anticipada de diumenge. 

 
AGENDA  

 
MISSA PELS DIFUNTS: dilluns, dia 10, a les 10 del matí, celebrarem la 

missa en sufragi de tots els difunts del poble que han mort des del 

setembre de l’any passat fins ara: Roser Bofill i Portabella; Josep 
Salarich i Arumí; Maria Gómez i González; Carme Almeda i 

Massaguer i Carme Gálvez i Garcés.  

 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 8: pel poble de Viladrau; 
diumenge, dia 9: per la pau i la justícia; dilluns, dia 10: pels difunts de 

la parròquia; dimarts dia 11: per Mn. Pere Puigbò, difunt; dimecres dia 

12: en acció de gràcies; dijous, dia 13: per Mn. Àngel Miralda, difunt; 
divendres, dia 14: per Mn. Pere Puigbò;  dissabte, dia 15: pels esposos 

Ramon i Dolors, difunts; diumenge, dia 16: pel poble de Viladrau.  

 
INFORMACIONS  

 

BATEIG: El proppassat dia, 25 d’agost, el nen Alfonso María Maristany i 

Pou, fill d’Alfonso i de Núria, natural i veí de Barcelona, va rebre el 
sagrament del baptisme a l’església parroquial. L’enhorabona a ell, als pares 

i als padrins.   

 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: tal com hem anat anunciant, la 

sessió de formació corresponent a aquest mes, la farem el dissabte, dia 

15 de setembre, d’un quart de set a un quart de vuit del vespre, a la 
rectoria. Tothom hi és convidat.  

 

DONATIUS PER A LES VITRINES: 10,00 euros; 20,00 euros. Només 

falten 180,48 euros per acabar de pagar-ho tot. Com que dissabte passat i 
diumenge passat no vam fer la col·lecta extraordinària per a les vitrines, la 

farem el primer cap de setmana d’octubre i, segurament, serà l’última. 

Moltes gràcies.  


