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Des del nostre arxiu

Cinquantenari de la inauguració
de la Font del Manlleuencs
L’Aplec Claretià de Matagalls es va
començar a organitzar a iniciativa
del recordat Pare Illa, a finals de la
dècada dels anys quaranta i el 1950
ja es va publicar el primer àlbum
recordatori, el qual encara té continuïtat. Hom recorda les acampades
de Coll Pregó i al Pla de les Barraques en dues ocasions que vaig
assistir a l’aplec als anys cinquanta, amb més d’un centenar de tendes, i la gran rotllana d’aplequistes
que envoltava i s’enfilava per tot
l’entorn per entonar el Cant dels
Adéus. En aquells primers anys,
tot i l’afirmació religiosa que tenia
l’Aplec, també s’hi encobria el caliu de la catalanitat que se’ns vedava. De la trajectòria dels aplecs, en

son un bon testimoniatge la col·lecció dels àlbums, plens de col·laboracions
literàries, poesies, biografies i sobretot fotografies. I encara que no tan extens, també hi ha una relació de personatges entranyables que havien viscut
intensament l’Aplec. També va ser iniciativa del Pare Illa, i els àlbums així
ho reflecteixen, la construcció de fonts a la muntanya de Matagalls amb motiu de l’Aplec, a càrrec de diferents localitats de les contrades.
I ara, ve a tomb recordar que l’any 2016 tot just deixat, s’ha escaigut el
cinquantè aniversari de la inauguració de l’emblemàtica Font dels Manlleuencs en aquell massís. Va ser el dia 10 de juliol de l’any 1966 amb motiu del
XVII Aplec de Matagalls. El nombre de manlleuencs assistents a l’Aplec
cada any era més nombrós i, en una reunió, a la qual s’hi varen convocar les
diferents entitats locals, celebrada a la seu del Grup Excursionista Manlleu,
se’n va decidir la construcció, però, amb l’ànim que havia de ser la font de
tots els manlleuencs. I a fe que la denominació no podia ser més escaient. El
nombre de voluntaris que tots els diumenges i altres dies festius, i amb diferents mitjans de locomoció, es desplaçaven a Coll Formic per a la feixuga
tasca del transport del material i els elements necessaris per a la construcció
de la font arribaven a la trentena, dirigits per gent de l’ofici. Tothom hi treballava amb delit perquè fos una realitat.
El lloc escollit no podia ser mes escaient, el torrent de Rentadors, sota
del pla de les Barraques, a migdia, i el serrat Vaquer, a tramuntana, un indret
de solitud i de gran bellesa per la generosa fageda, amb alguns exemplars
extraordinaris, el torrent i el rajolí de la font amb l’escaient detall de dues
mans en posició d’oferir-nos l’aigua. El 10 de juliol de 1966, va ser molta la
gent que s’aplegà a l’entorn de la novella font amb motiu de la inauguració.
L’acte, molt emotiu, el varen presidir l’alcalde de Manlleu i el bisbe de Vic i
la dedicatòria no podia ser més escaient: al bisbe Francesc Aguilar i a mossèn Joan Puntí, als quals, en l’homilia, el Dr. Masnou, els la dedicà, especialment per enaltir la seva personalitat. Peculiaritats de la font per ressaltar
segurament que cadascú, especialment els que van viure la construcció, ens
en dirien algunes. La meva tardana descoberta del Montseny, al marge dels
dos aplecs ja esmentats, va ser amb la companyia d’excursionistes manlleuencs i els faltà temps per mostrar-me, diguem-ne, el seu racó; des de llavors,
en les nombroses excursions pel massís, sempre és agradosa i inexcusable la
marrada per donar una ullada, permeteu-me que ho digui, a la nostra font. El
lloc, sempre és escaient visitar-lo. Una puntual de trobada a la font s’esdevé.

per les vigílies nadalenques. El Grup Excursionista Manlleu hi organitza
cada any la portada del pessebre i sol ser nombrosa la gent que s’hi aplega;
l’esmorzar i la improvisada coral cantant el Nadal omplen un emotiu matí.
Un detall a tenir en compte, no he esmentat a ningú i a ben segur que uns hi
devien aportar i treballar més que altres, però havien decidit que seria la font
de tots els manlleuencs i així la varen dur a terme i així l’han mantingut.
La dedicació de la font a dos manlleuencs també és prou ben justificada.
El bisbe Aguilar, amic, deixeble i seguidor de Sant Antoni Maria Claret, quedava incorporat als Aplecs Claretians. Foren col·laboradors en l’apostolat i
des de llavors units en el record dels aplequistes; mossèn Joan Puntí, mort
el 1962, havia participat dels aplecs per les explicacions que li donaven els
aplequistes manlleuencs, sabedors de l’estimació que tenia per la seva vila.
Segur que n’hauria estat ben joiós. Fou un altre poeta manlleuenc, en Lluís
Pou i Sola, qui cantava així l’efemèride en motiu de la inauguració de la font
Ets com una esglesiola
font del gran bisbe Aguilar
i ara és per tu el seu cantar
com el rossinyol que vola.
La font, quina melodia
donant el raig cristallí.
I és per tu, mossèn Puntí
tot plasmant l’ortologia.

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 8, a les 8. Dimarts 9, a les
8. Dimecres 10, a les 8. Dijous 11,
a les 8. Divendres 12, a les 8. Dissabte 13, a les 20: a la Mare de Déu
de Fàtima; Maria Viñas i família.
Diumenge 14, a les 10: Angeleta
i Joan Serra; família Grau – Corbatera - Anglada. A les 12: esposos

Àlex Roca

Isidre Colom i Concepció Martí;
família Castells Baulenas.
MISSA FAMILIAR DEL FINAL
DE LA CATEQUESI
Diumenge dia 14 a la missa de
10.
FRÀTER
Reunió el diumenge dia 14, a les
5 de la tarda.

COL·LECTES DEL MES D’ABRIL
Dia 2: 467,96. Dia 9: 326,78. Dia
13: per Càritas col.lecta 1.085,30 i
1.100 de donatius. Total 2.185,30.
Dia 14: Terra Santa 235,02. Dia
16: 340,94. Dia 23: 226,63. Dia30:
217,67.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 13, a les 19: Jaume Tubau i Eduard M. Molas. Diumenge 14, a les 11: A Vila-cetrú: A la
Mare de Déu de Gràcia.
MISSA A VILA-CETRÚ
El diumenge dia 14, ben proper a
la festa de Sant Isidre, la missa de
les 11 serà a Vila-cetrú.
COL·LECTES DEL MES D’ABRIL
Dia 2: 258,25. Dia 9: 180,56. Dia
13: per Càritas: 358,72. Dia 14:
Terra Santa 172,64. Dia 16: 143,49.
Dia 23: 156,63. Dia30: 153,04.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 8, a les 19: per un difunt.
Dimarts 9, a les 19: donants. Dimecres 10, a les 19: germanes
Dolors i Josefa. Dijous 11, a les

19: pels difunts de la parròquia.
Divendres 12, a les 19: esposos
Jaume i Josefa. Dissabte 13, a les
19: pels qui no coneixen Jesucrist.
Diumenge 14, a les 9: Pere Colomer i Dolors Molas i fill Climent.
A les 12: comunitat.
REUNIONS
Aquest dies anem fent diferent reunions, amb els pares dels que han
de participar per primera vegada
a la Comunió o han de batejar un
nadó. Les reunions són per cada família, ja que pot ser més personalitzada. En farem una de conjunt,
tant perquè ens coneguem més,
com per preparar la celebració.
DEFUNCIONS
Xavier Valls Mas (95 anys) C/ del
Pont, 3.
Filomena Casanovas Sanglas (87
anys) C/ Segorb, 84.
Maria Barea Briones (92 anys)C/
Vilamirosa, 105.
VIDA CREIXENT
Aquest dimarts dia 9, tots els
grups de Vida Creixent de Catalunya i les Illes es trobaran
a Solsona per la seva trobada
anual. Els grups d’aquí Manlleu
també hi seran presents.

