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Els nostres campanars

EL CAMPANAR DE
NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA

Arxiu

La construcció del barri de Gràcia i de l’Església són conseqüència directa
de l’aiguat d’octubre de 1940. En aquell moment naixia un barri cohesionat,
amb molta personalitat, del qual el temple eclesiàstic en fou l’eix vertebrador
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de tot el veïnat, gràcies
a l’empenta i entusiasme de mossèn Joaquim
Blancafort.
L’aspecte inicial de
l’església diferia de la
que té avui. El primer
edifici, construït com
una filial de la parròquia arxiprestal de Santa Maria de Manlleu,
fou beneïda pel aleshores bisbe de Vic, Joan
Perelló, el 6 de maig
de 1951, poc temps
després d’inaugurar les
primeres cases, construïdes per la Diputació
Provincial.
Aquesta
primera
construcció era de dimensions més reduïdes
que l’actual, i constava
d’una porxada a l’entrada. No hi havia en
aquest primer temple les naus laterals ni el campanar, que serien incorporades en una posterior modificació.
L’Església d’aires merament funcionals, conté algun detall modernista i
es va completà amb l’ampliació de naus i la construcció del campanar.
És tracta d’un campanar modern, té planta rectangular (5 x 3’75 m) amb
una motllura composta que separa el cos inferior del superior, aquest és de
planta octagonal irregular. Els murs estan arrebossats i pintats d’un to rosat.
L’estructura inferior presenta algunes petites obertures, que contrasten
amb els finestrals que presenta la cel.la superior, es tracta d’un arc de mig
punt allargassat, un a cada cara, d’on penja una campana. Està coronat per
una cornisa motllurada i un terrat amb barana d’obra.
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El campanar està situat a l’angle sud-oest del frontis, encarat a ponent i té
una alçada de 15’15 metres.
L’església de Nostra Senyora de Gràcia no destaca únicament per les seves peculiaritats artístiques: una arquitectura neoromànica i una simbologia
pictòrica de profund contingut religiós, sinó també per formar part d’un barri,
d’un teixit social que ha estat capaç de generar comunitat, sentiment de pertinença a un col·lectiu amb projectes propis.

Una mostra d’aquesta vinculació al barri la trobem en els actes de les
festes de Gràcia que es celebren cada any el mes d’agost, un cap finalitzada
la festa major dedicada a l’Assumpció de la mare de Déu. El tret de sortida
de les festes de Gràcia venen de la mà del pregoner i la baixada del ninot
Florenci Ficapals del campanar de l’església.
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SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 19, a les 8: en acció de
gràcies. Dimarts 20, a les 8: donants. Dimecres 21, a les 8: família Poblet Freixa. Dijous 22, a les

8: Carme Portús. Divendres 23, a
les 8: a St. Joan XXIII en acció de
gràcies. Dissabte 24, a les 20: Joan
Domènech Muns. Diumenge 25, a
les 10: Josep Serra i Maria Nogué;
família Rossell Suriñach; Francesc
Franch; Pere Puig Rial; veïns di-

funts del carrer Sant Pere. A les 12:
Joan Verdaguer i Maria Casany.
FESTA DE LA FONT
DE LA MARE DE DÉU
Avui, dia 18 a les 10, missa pels
difunts. A la tarda, a les 5, Benedicció de la placa en memòria de
la Carme Tarrés i després rés del
Rosari.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 24, a les 19: família Vila
Farrés; donants. Diumenge 25, a
les 11: esposos Vicenç i Montserrat; Joan Palou i Mercè Masramon.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 19, a les 19: família Cubí
Carrera. Dimarts 20, a les 19: Ramon Soldevila. Dimecres 21, a les
19: esposos Juan Herrero i Loreto
Autet. Dijous 22, a les 19: Lluís
Crosas Domènech. Divendres 23,
a les 19: família Rusiñol Domènech. Dissabte 24, a les 19: Joan
Serra i Maria Puig. Diumenge 25,
a les 9: Joan Comellas. A les 12:
comunitat.

FINAL DE CURS
La catequesi i el Niu aquest dissabte passat han celebrat el final
de curs. Han anat a les Basses de
Manlleu a veure les feines de matar porc. Tot caminant han anat a
l’Ermita de Sant Jaume, on han
jugat i han dinat. A la tarda hi han
pujat els pares, han jugat amb els
del Niu. Cap al tard han sopat tots
junts i a les fosques i tot caminant
han tornat a Sant Pau, contents i
alegres. Enhorabona catequesi, catequistes, Niu i monitors!
DEFUNCIÓ
Trini Compte Homs (86 anys) Residència Aura.
HOSPITALITAT DE LA
MARE DE DÉU DE LOURDES
El proper dissabte, dia 24 de juny,
a les 8 del vespre, a la parròquia
de Santa Maria, missa en acció
de gràcies pel 50è Pelegrinatge a
Lourdes.
En aquest 50è pelegrinatge hi participen des d’ahir dissabte un total
de 104 persones, (43 malalts, 32
personal de servei i 29 pelegrins).
L’Hospitalitat també agraeix els
donatius rebuts.
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