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FESTES MAJORS 

El temps vola, ja hem acabat l’agost i la festa major truca a la porta. Abans 

les festes majors portaven molt enrenou a dins les famílies i molta feina a 

les mestresses de casa, que es passaven moltes hores als fogons. Ja fa 

temps que les coses han canviat molt i les famílies, en general, ja no es 

troben per a celebrar la festa major a la taula; la festa major -encara que 

es faci un bon dinar- ja no és a casa sinó als carrers i places. I sembla que 

com més va, més gent surt al carrer. Així, recentment el diari ens 

informava que Tarragona, amb motiu de la festa de sant Magí, va viure «les 

festes més multitudinàries de tota la seva història».  

Sembla, doncs, que les festes majors, en general,  repunten, després d’uns 

anys d’una certa crisi de participació. I, per aconseguir aquesta remuntada,  

els organitzadors, encara que no disposen de grans pressupostos,  procuren 

posar-hi imaginació i creativitat per a fer que la festa major sigui renovada, 

diferent, atractiva, i, és clar, tan divertida com sigui possible.  

Les festes majors, quan se sap fer una sàvia combinació entre el seny i la 

rauxa, donen identitat als pobles, cohesionen el teixit social,  empenyen a 

relacionar-se, fan emergir el bon humor i la gresca, són un parèntesi a les 

rutines de tot l’any, són una aparador davant dels altres pobles, són una 

possibilitat d’inventiva, de creativitat, fan poble... Les festes majors, si les 

cuidem, donen per a molt. Per tant, cal que ens «enganxem» a aquest 

corrent que consisteix a revitalitzar les festes majors, encara que de festes 

ja se’n facin tot l’any i moltes.   

 



 

Per tant, animem-nos i disposem-nos a participar generosament en la festa 

major de Viladrau i, entre tots, mirem d’aconseguir que els esforços fets 

pels organitzadors perquè durant aquests dies tothom ho passi bé siguin 

esforços que hagin valgut la pena.    

I, des de la parròquia, no hi pot faltar una recomanació: si enmig de la festa 

pensem a guardar un raconet per venerar, dimarts vinent, el Naixement de 

la Verge Maria, estarà molt bé.     

El mossèn      

____________________________________________________________ 

AGENDA 

FESTA MAJOR 

Dimarts, dia 8 de setembre, festa del Naixement de la Verge 

Maria: a les 12,00h: missa solemne en honor de la Verge Maria. 
 

Dimecres, dia 9 de setembre: a les 10,00h: missa en sufragi dels 
fidels difunts del poble.   

 

INTENCIONS DE MISSES:  dijous, dia 10: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina;  dissabte, dia 12: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; diumenge dia 13: pel poble de Viladrau. 

 

INFORMACIONS  

DEFUNCIONS: Com cada any, l’endemà de la festa major, celebrem 

la missa pels difunts de tot el poble i recordem especialment els qui 

han mort des de la festa major de l’any passat i fins el dia d’avui. Són 

els següents: Rosa Bayés i Clos; Àngel Roca i Vilaró; Joan 

Guilaniu i Serra; Francesc Busquets i Roca; Maria Masvidal i 

Pagès; Elvira Baldó i Gili; Joan Bofill i Soliguer; Modesta Masó i 

Llorà i Josep Veiga i Vergara. Doneu-los, Senyor,  el repòs etern.  

HORARI DE MISSES: a partir d’ara, tornem a la normalitat: els dies 

feiners, només hi haurà missa els dijous; i la missa dominical, se 

celebrarà el dissabte al vespre, a les 19,30h  i el diumenge a les 

12,30h, com fem sempre.   

 



 

 


