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64è APLEC DE MATAGALLS 

 
Diumenge, dia 14 de juliol tindrà lloc, si Déu vol, el 64è Aplec de 

Matagalls. Un any mes els “Amics de l’Aplec de Matagalls” fan una 
crida a tothom a participar-hi. Ja fa dies que podem contemplar el 

cartell que anuncia l’aplec. En la fotografia del cartell, al fons, hi 
veiem la creu que ens recorda  les arrels cristianes del nostre poble; 

la bandera desplegada, el país on som. Fe i país, doncs, es donen la 
mà. Veiem també en el cartell que s’està celebrant l’eucaristia, 

presidida pel Cap i Pastor de la diòcesi, el bisbe de Vic. I, a primer 

pla, uns excursionistes, símbol de l’esforç i la constància, miren 
atents cap a l’altar i la creu, tot participant activament amb la seva 

actitud en la celebració de la missa. 
 

Són moltes les activitats que es fan en el nostre país que han estat 
creades des de la fe i sostingudes per homes i dones de fe. L’Aplec de 

Matagalls n’és un exemple. Per això és tan veritat dir que la fe, si és 
ben entesa, no ens aparta del món o de la societat sinó, tot el 

contrari, ens hi immergeix plenament i ens el fa estimar per tal 
d’aportar-hi el bo i millor del nostre esforç i intentar deixar-lo una 

mica millor de com l’hem trobat.   
 

Convocar les persones, aplegar-les, bastir una trobada en la qual, 
amb més o menys intensitat, s’hi retroben la fe, la cultura, la 

convivència, el patriotisme, l’admiració i respecte per la natura,  això 

és, sens dubte, col·laborar a afinar la identitat de les persones i, per 
tant, cal considera l’aplec com una activitat de primer ordre. Així ho 

deuen entendre aquests centenars de persones que any rere any 
responen amb promptitud a la crida i hi mostren una fidelitat 

incondicional. Hi coses que no solament no es poden deixar perdre 
sinó que cal fer el possible per consolidar-les definitivament, de tal 

manera que ja formin part del “paisatge” habitual del país. L’Aplec de 
Matagalls, amb seixanta quatre anys d’història, bé podem dir que ja 

forma part dels signes d’identitat d’aquest país. Per tant, cada any, el 
segon diumenge de juliol, és el dia de donar a l’aplec una afectuosa 

benvinguda i el dia de felicitar els “Amics de l’Aplec de Matagalls” i 
l’Ajuntament de Viladrau de ser l’ànima d’aquest aplec. Per molts 

anys pugui anar continuant.                                            
El mossèn  

 

 



 

 

MISSA CADA DIA, ELS DIES FEINERS, 

DURANT L’ESTIU 
 

Com fem cada estiu, durant els mesos de JULIOL, 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, cada dia, 
el rés de sant Rosari.   

 

 
AGENDA 

 
MISSES CELEBRADES: Aquesta setmana passada hem celebrat la 

missa: per la intenció del qui ha fet l’almoina (dilluns, dia 1) per 
Mn. Rafael Guixà, difunt (dimarts, dia 2, dimecres dia 3; 

divendres, dia 5 i dissabte, dia 6); pels difunts de la parròquia 
(dijous, dia 4);   

 

INTENCIONS DE MISSES: Diumenge, dia 7: pel poble de 
Viladrau; dilluns, dia 8: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dimarts dia 9; dimecres, dia 10; dijous, dia 11 i dissabte, dia 12, per 
Mn. Rafael Guixà; dissabte, dia 13: per les famílies; diumenge 

dia 14: pel poble de Viladrau. 
 

 
INFORMACIONS 

 
64è APLEC DE MATAGALLS: La missa, presidida pel senyor Bisbe, 

se celebrarà a les 10,30 del matí, al cim de Matagalls. A la tarda, a 
les 6, a la plaça major de Viladrau, hi haurà una ballada de sardanes.   

 
BATEIGS. El proppassat, dia 29 de juny, a l’església parroquial, van 

rebre el sagrament del baptisme, la nena VALENTINA COCHS 

MARTÍNEZ-IGLESIAS, filla de Christian i Cristina; i MATEO COCHS 
CLAPERS, fill de Jordi i de Marta. La nena i el nen són nascuts i 

residents a Barcelona. L’enhorabona a la Valentina i a en Mateo, als 
seus pares i padrins.   

 
COL·LECTA ÒBOL DE SANT PERE. En la col·lecta que vam fer el 

darrer cap de setmana i l’import de la qual va destinat al Sant Pare i 
que ell reparteix per a obres benèfiques i a les Esglésies més 

necessitades, es van recollir 180,88 euros. Moltíssimes gràcies.   
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 


