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ELS APLECS 

Els aplecs són un gran invent. Permeten que les persones ens socialitzem, 

ens trobem, parlem, riem, intercanviem experiències, mengem junts, i si 

són aplecs de caire religiós, també preguem junts, sobretot en el moment 

de la celebració de la missa en honor de la Verge o d’un sant o santa o d’un 

esdeveniment determinat. Per tant, cal felicitar i donar suport als 

organitzadors dels aplecs.   

Però, com passa en moltes altres activitats, els aplecs, avui, també han 

canviat i, en alguns aspectes, s’han espatllat. La gran majoria d’aquests 

aplecs tenen origen religiós. La idea inicial era aplegar les persones, 

celebrar la missa, cantar els goigs del sant o un cant relacionat amb el que 

se celebrava i, després, fer un esmorzar o dinar (que cadascú s’havia de 

portar).  

Avui, en canvi, en alguns aplecs, el fet de menjar va prenent molta 

rellevància i, en canvi, l’acte religiós (normalment la missa), queda molt a 

segon terme. Per dir-ho ras i curt: s’ha invertit el sentit i la idea original de 

l’aplec.  Recordo l’impacte visual que em va fer una fotografia que vaig 

veure fa temps de l’aplec que es fa al cim de la muntanya del Taga. Mentre 

es celebrava la missa i al voltant de l’altar hi havia un bon grup de 

persones, uns metres més enllà es veia un altre grup de persones 

d’esquena a l’altar contemplant, suposo, altres muntanyes o fent tertúlia. 

Era una fotografia típica dels temps moderns, un exemple que no tothom 

que va a un aplec, que té, en el seu origen, un marcat caire religiós -com 

en el cas que he explicat-  necessàriament segueix - ni ha de seguir- el 

programa establert.   

 



Tot i respectar aquesta diversitat de maneres de fer, caldria que els qui 

participem en aquests aplecs intentéssim salvaguardar la lletra i l’esperit de 

l’aplec. És a dir, si es tracta d’un aplec on hi ha un acte religiós, com és ara 

la missa, hem de mirar que els qui hi vulguin participar ho puguin fer 

tranquil·lament i els qui no hi vulguin participar que també puguin fer la 

seva. De tolerància n’hi ha d’haver per les dues bandes. No costa gens ser 

respectuosos els uns dels altres i, sobretot, intentar, per part dels qui som 

creients, de donar suport a l’acte religiós, fer-nos-hi presents i participar-hi 

activament. I després, ja ens vagarà d’esmorzar o de dinar  i de trobar-nos 

amb els altres participants a l’aplec i passar una estona ben agradable. Cal 

que cada aplec conservi la seva pròpia identitat i tots podem col·laborar a 

aconseguir-ho. 

el mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSA: dijous, dia 12: pels difunts d’una família; 

dissabte, dia 14: per Miquel Arumí i Riera, difunt; diumenge, dia 15: pel 

poble de Viladrau.  

MISSA A LA CAPELLA DE LA PIETAT 

Tal com ja vam dir la setmana passada, dijous, dia 12, segon dijous de 

mes, celebrarem la missa, no a l’església parroquial sinó,  a la capella 

de la Pietat, a les 5 de la tarda. Des del maig fins a l’octubre inclòs, cada 

segon dijous de mes celebrarem la missa en la dita capella.    

INFORMACIONS 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA UNCIÓ DELS MALALTS: Comencem a 

recordar, perquè es tingui en compte, que el dijous, dia 26 de maig, a les 19,30h 

(a dos quarts de vuit del vespre), a l’església parroquial, administrarem el 

sagrament de la Santa Unció, tal com ja vam fer fa dos anys, a les persones que 

desitgin rebre aquest sagrament i, per raons de malaltia o vellesa, la puguin rebre. 

Recordem que la Santa Unció és un sagrament per als vius, per a demanar consol i 

força per a viure la malaltia o la vellesa, per a guarir-se, si aquesta és la voluntat de 

Déu i no pas un sagrament per a les persones que ja són a les portes de la mort, o que 

ja han perdut la consciència o que ja han mort. El diumenge, dia 15 de maig, a les 

17,30 h (a dos quarts de sis de la tarda), a l’església parroquial, explicarem, per 

mitjà d’unes diapositives, quins són els sagraments que haurien de rebre els malalts i 

quins són els sagraments que haurien de rebre els malalts que estan en perill pròxim o 

imminent de mort. Tothom és convidat a participar en aquesta xerrada-col·loqui.   

MES DE MARIA: recordem que el mes de maig és el mes tradicionalment dedicat a la 

Verge Maria. Si hi pensem, tinguem, doncs, un record per a la Verge i demanem-li que 

ens ensenyi a ser fidels a Déu, tal com ella ho va ser.   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


