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L’APLEC DE SANT SEGIMON 

Com tothom sap, el proppassat dia 1 de maig, es va celebrar l’aplec de Sant 

Segimon, el 57è. Per tant, més de mig segle anant, cada primer de maig, a 

Sant Segimon. Un dels aplecs que si no existís s’hauria d’inventar perquè el 

lloc s’ho val, els assistents són molt nombrosos, el camí és una meravella i 

si el dia hi acompanya, com aquest any, tot queda rodó.  

En l’aplec de Sant Segimon s’hi troba gent de procedència diversa; a part 

dels pobles de la vora: Tona, Viladrau, Seva, El Brull, Balenyà, Centelles... i 

de ciutats com Vic, Barcelona o Mataró (enguany el pernil que han rifat l’ha 

tret un de Mataró), és bonic de constatar que hi ha gent dels pobles de 

banda i banda del Montseny i  gent que acostuma a seguir tots els aplecs 

que es fan pel Montseny.  

L’ambient és plenament festiu. És una sorpresa trobar-se amb la gent que 

la darrera vegada que vas veure va ser en l’aplec de Sant Segimon. És 

magnífic veure la corrua de gent que camina, gent de totes les edats; és 

reconfortant veure que hi ha moltes persones que treballen perquè les  

tradicions del país no es perdin i molta gent que recolza incondicionalment 

les iniciatives d’aquesta mena fent el millor que es pot fer: assistint-hi.  

L’esmorzar i la rifa és el que té més èxit de públic. Enguany, la gent amb 

gana han pogut gaudir d’un esmorzar de primer nivell i amb novetats 

importants com carn de la perola, pollastre a la cassola o hamburgueses... a 

més, és clar, de la botifarra, blanca i negre, del fuet, de la llonganissa, del 

pa amb tomàquet, del traguet de vi, del cafè o cafè amb llet. Quan en un  

aplec s’assegura aquesta part gastronòmica, s’assegura al mateix temps 

una llarga vida per a l’aplec. 

I també vam celebrar la missa, a les 11 del matí, davant la cova a l’interior 

de la qual hi ha, bellament restaurada,  la imatge del sant. Enguany érem 

més participants que l’any passat. Continua havent-hi més gent a esmorzar 

que no pas gent que va a missa, però ja se sap que, ara com ara, i per a la 

majoria de gent que participa a l’aplec, és més atractiu fer un bon (i 

merescut) esmorzar que participar en una missa. Tanmateix, enguany hi ha 

hagut un bon grup de gent que han participat en tot: caminada, esmorzar, 

missa, rifa i convivència. Com a curiositat dir que, enguany, a l’hora de la 

missa hem pogut gaudir d’una estampa franciscana:  a primera fila hi hem 

tingut durant tota la missa un gosset molt eixerit i que ha estat molt quiet 

tota l’estona.  



Com dèiem al començament, si l’aplec de Sant Segimon no existís s’hauria 

d’inventar. És una magnífica ocasió per a fer país; i, si més no per a alguns, 

també per a fer una senzilla manifestació de fe participant en la celebració 

de la missa i honorant amb el cant dels goigs  el rei i màrtir sant Segimon.  

Per tant hem de desitjar que per molts anys puguem pujar a Sant Segimon 

i cantar amb fe i entusiasme al sant patró: «Màrtir i rei excel·lent, cantarem 

vostres llaors; siau de tots advocat, sant Segimon gloriós».   

 El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 15: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 17: en acció de gràcies a sant Isidre i per la pagesia; 

diumenge, dia 18: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

DEFUNCIÓ: el proppassat dia 2 de maig, a l’església parroquial, vam celebrar la missa 

exequial per Ramon Pagès i Morera, de 87 anys d’edat, natural i resident a 

Viladrau. Reposi en pau.   

LA PASQUA DEL MALALT: el dia 25 de maig és la Pasqua del Malalt. El tema 

d’aquest any és «Fe i caritat» i el lema «Donar la vida pels germans». L’objectiu 

principal d’aquesta jornada és promoure la sensibilitat de les comunitats parroquials 

envers les persones que pateixen alguna malaltia i recordar-nos a tots plegats que hi 

ha d’haver un lligam molt estret entre la parròquia i els malalts que hi pugui haver en 

el nostre poble. Tots ens hauríem d’imposar el deure de visitar els malalts i, si hi tenim 

confiança, demanar-los si  desitgen que algú o altre els porti la comunió i, quan 

convingui, demanin  el sagrament de la Unció dels malalts.  

LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE L’EROLA, A LA PARRÒQUIA: Com tots 

sabeu durant quinze dies -fins el dia de l’aplec- tindrem la imatge de la Mare de Déu 

de l’Erola a la parròquia. Desitgem que siguin molts els qui li facin una visita i també 

desitgem que no li faltin flors i ciris. Aprofitem-ho també per fer la visita espiritual: la 

tenim en els llibrets que va editar la parròquia l’any passat. 

EXCURSIÓ PARROQUIAL: ha sortit la petició de fer una excursió. Sembla que es 

podria anar a les Fonts del Llobregat, a Montgrony i a Gombrèn. Parleu-ne i a veure si 

podem ser una bona colla.  La faríem a començaments de juny, ja anunciarem el dia. 

CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS: La farem dijous, 

dia 29 de maig, a l’hora de missa. 

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la missa exequial del proppassat dia 2 de maig es 

van recollir 148,68 euros. Com  fem sempre -i convé que tothom ho sàpiga- 

d’aquesta quantitat en fem tres parts iguals: per fer caritat (Càritas i Mans Unides), per 

dir misses pels difunts de la parròquia i per les necessitats de la parròquia.      


