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EFEMÈRIDES MANLLEUENQUES
DEL MES DE JUNY
Sovint val la pena recordar coses que han passat a la nostra Vila en
temps passats, unes d’alegres i les altres més tristes. Totes les que
surten estan relacionades amb fets religiosos dels que els nostres
avantpassats n’eren ben fidels. La religiositat marcava el tarannà habitual dels nostres avis per sobre d’altres receptes polítiques. Potser,
per aquest efecte, vivien més feliços tot i tenir poques pertinences
materials.
El prior del Monestir de Manlleu, Bernat de Sanaiàs, el 17 de juny de
1171 va fer una còpia del document de Consagració del Temple de Santa
Maria, refet per Fedanci el 906. Aquest document era el que es guardava
a l’Arxiu Parroquial de Manlleu i el que va consultar Domènech Torrent
i Garriga el 1893 per escriure “Manlleu, croquis para su historia”. Ningú
sap on va anar a parar.
El Monestir Agustinià de Manlleu estava en decadència des de feia anys.
Els priors ja no residien al Monestir ni eren originaris de la Vila. L’Església Catòlica va reordenar les dependències dels diferents monestirs
poc utilitzats i al de Manlleu li va tocar dependre del Convent dels Pares
Dominics de Tremp, fet que es va produir el juny de 1606 després d’un
llarg procés. Molta de la documentació manlleuenca guardada va anar a
parar al Pallars.

El 28 de juny de 1882 es va inaugurar l’esglesiola de Sant Pere Pescador de les Gorgues. Els pescadors de Manlleu solien anar a pescar per
aquells bonics verals i per no perdre la missa dominical, varen decidir
construir la capella per poder oir la Santa Missa sense perdre pistonada
de la seva afició. Solien marxar de Manlleu abans de les cinc del matí per
ocupar el millor lloc de pesca i després anaven a missa.
El mossèn de la comarca del Bages, Joan Torra
i Rivera, va ser nomenat rector de la parròquia
de Manlleu l’11 de juny del 1908. Va morir
sent rector de la Vila, el 1935. A ell es deu la
continuïtat del Centre Catòlic ja que, amenaçat
pels deutes que els socis havien contret i que no
podien pagar, va comprar l’edifici amb l’herència que va rebre dels seus pares i el va cedir a
un grup de socis laics per poder complir en la
seva funció religiosa en temps de la República.
L’any 1930 el Col·legi del Sagrat
Cor dels Germans de La Salle va
celebrar amb un seguit d’actes culturals i religiosos durant els mes de
juny, les seves Noces d’Or. L’internat passava per un bon moment i
tenia fama arreu de Catalunya, de
manera que moltes famílies catalanes confiaven l’educació dels seus
fills a la comunitat del col·legi de
Manlleu.
La Segona República que era
laica, va portar una sèrie de normes
que trencaven la religiositat catòlica dominant en la majoria dels
pobles de Catalunya. A la nostra
Vila aquestes normes varen fer que
els Germans de La Salle haguessin

d’anar vestits de civil i que es prohibissin una sèrie d’entitats religioses.
L’Acció Catòlica Femenina va haver de convertir-se en l’entitat “Cívica
Femenina” presidida per Josefa Escalé.
L’any 1962 l’Hospital de Manlleu va veure morir
un dels grans poetes de la Vila: Mossèn Joan Puntí
i Collell. Havia nascut el 1886 a cala Quima del
carrer de la Font. Va deixar escrits molts llibres
de poesia i de prosa i va participar amb els seus
articles en moltes revistes manlleuenques. El 1918
va guanyar la “Viola d’Or” dels Jocs Florals de
Barcelona pel poema “Missa rasa”.
El 29 de juny de
1969 es va beneir
la nova església de
Sant Pau de l’Erm,
edificada amb un
pressupost molt reduït i amb una gran
empenta dels veïns
d’aquell nou barri,
liderats per mossèn Jordi Vila. L’arquitecte va ser Francesc Salvans del
Poquí i el decorador principal, Francesc Pujol.
Una colla de manlleuencs amb Xavier Valls
al capdavant varen editar la revista “El Far
de Puig Agut”, per tercera vegada. El primer
número va sortir el 23 de juny de 1984. El
darrer número editat és el 126 del febrer del
2020, just abans de començar el confinament
per la pandèmia del Covid. Esperem que quan
haguem superat aquest malson, la revista pugui
continuar editant-se.
Bernat Prat

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 14, a les 9. Dimarts 15, a
les 9. Dimecres 16, a les 9. Dijous
17, a les 9: família Juvanteny. Divendres 18, a les 9. Dissabte 19, a
les 20. Diumenge 20, a les 10: difunts del carrer de la Mare de Déu
de la Font. A les 12: família Prat
Jordà.
FESTA DE LA
MARE DE DÉU DE LA FONT
Cada any als voltants de la festa
de Corpus els veïns del carrer de la
Mare de Déu de la Font celebren la
seva festa. Aquest any tot serà més
senzill, a les 10 a la missa de la parròquia pregaran pels seus difunts.
Queda suprimit el rosari de la tarda.
PRIMERES COMUNIONS
Aquests diumenges de juny hi ha
missa a les 10 del matí per evitar
que es concentri molta gent en una
sola missa, donat que a la missa de
12 d’aquests dies hi hauran primeres comunions.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 19, a les 19: família Casas Milian. Diumenge 20, a les 11:
esposos Vicenç i Montserrat.

PRIMERES COMUNIONS
Els diumenges 13 i 20 de juny a la
missa d’11.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 14, a les 19: donants. Dimarts 15, a les 19. Dimecres 16,
a les 19: donants. Dijous 17, a les
19. Divendres 18, a les 19. Dissabte 19, a les 18: Matilde Padrós.
Diumenge 20, a les 10: Joan Comellas. A les 12,30.
PRIMERES COMUNIONS
Els dies de primeres comunions
es faran en una missa a les 12,30,
però també aquells dies hi haurà la
missa de les 10. Són els dies 13,
20, 27 de juny i 4 de juliol.
BAPTISME
Nahiara Acevedo Villada, filla de
Christian i Sandra.
EXÈQUIES
Bartolomé Montilla Ortega (65
anys) C/ Pintor Guàrdia 7.
Encarnación Carrión Romero (67
anys) C/ Madirolas, 20
Lluïsa Parrilla Martín (50 anys) C/
Casserres, 16

www.parroquiesmanlleu.net

