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Nova etapa de
l’Arxiu Parroquial
Alexandre Roca i Remolins va arribar el 1974 a Manlleu. Home cristià i
voluntariós com ell, de seguida es va posar al servei de la comunitat. A finals
de la dècada de 1980, el rector Jacint Anglada li va demanar que tingués cura
de l’Arxiu Parroquial. No se li podia fer una millor petició a un lletraferit
com l’Àlex. Fins que va començar la seva malaltia que el va impossibilitar
de portar l’Arxiu, es va dedicar a ordenar, organitzar i arranjar un arxiu tan
valuós com és el que tenim a la Parròquia de Santa Maria.
La seva primera tasca va ser investigar què hi havia a l’arxiu, i per aquest
motiu va confegir un inventari de tota la documentació. Aquesta, comença
l’any 1276 i s’allarga fins els nostres dies amb els llibres de batejos, casaments i òbits. Els documents més antics estan relligats i amb un estat força
precari, de manera que va procurar desar-los en un armari consistent, i restar
tan protegits com va poder. Qui va estudiar més a fons aquests “capbreus” i
actes notarials, molts d’ells en llatí, va ser mossèn Pladelasala que va deixar
unes fitxes per a cada document amb alguna anotació críptica, que ni l’Àlex,
ni el que escriu aquestes ratlles, vàrem poder desxifrar.
L’Àlex va procurar armaris moderns per la col·lecció de llibres editats
que guarda la parròquia. Però tenia un certa predilecció pel Bisbe Aguilar i
va reunir en un armari especial per a ell, tots els volums publicats pel Bisbe
i els llibres d’altres autors que hi feien referència.
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Per protegir els
documents que més
s’utilitzaven va proveir-se d’unes capses de
cartró, molt sòlides. En
cada capsa hi va indicar quins documents
contenien, de manera
que, per un inexpert
com l’autor de l’article, li era molt fàcil
trobar per ell sol, el
què buscava.
Solia estar a disposició dels peticionaris
Armari de l’arxiu dedicat al bisbe Aguilar.
algun dia de la setmana
de forma habitual però
atenia a qualsevol peticionari quan convenia, fos el dia que fos. Normalment,
les consultes estaven encaminades a trobar algun antecessor que encara no
figurava al Arxiu Municipal. M’explicava que, a rel de la pandèmia, pel fet
d’estar confinats, moltes persones havien buscat els antecessors per confegir
el seu arbre genealògic particular, de manera que aquests últims anys s’havien incrementat les consultes d’una manera creixent. Demanava des de feia
alguns anys, ajuda per atendre les peticions de consultes, especialment quan
va tenir problemes de visió que li impedien desxifrar correctament les lletres
manuscrites, sovint difícils d’entendre.
Aquest últim mig any, durant la malaltia de l’Àlex, l’arxiu ha estat en precari. El rector Joan Serrabassa atenia les consultes i, alguna vegada, poques,
demanava ajuda al que escriu aquestes ratlles. Però convenia trobar algú fixe
disposat a treballar per la comunitat, a través de l’arxiu.
Gràcies a Déu, dues senyores molt preparades, han agafat el relleu de
l’Àlex, de manera que la Parròquia de Santa Maria i els que estimen els documents de Manlleu, han pogut fer un sospir d’alleujament.
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Les noves arxiveres son: Marta Pujol i Llagostera, nascuda a Manlleu,
bibliotecària de professió fins la seva jubilació i Llicenciada en Història i
Diplomada en Biblioteconomia, i Montse Garcia i Solà, també nascuda a
Manlleu i Mestra de professió que havia impartit la docència a les tres escoles públiques de Manlleu, finalitzant la seva etapa laboral com a Directora
dels “Quatre Vents”.

Montse Garcia i Marta Pujol a l’arxiu parroquial de Santa Maria.

L’Església ha de ser molt conscient del paper fonamental que les dones
aporten avui dia a l’entitat. Gairebé tots el càrrecs d’ajuda als altres, amb tasques necessàries encara que sense retribució, son exercides per dones voluntarioses. Tan de bo els sigui reconegut algun dia el seu treball desinteressat
vers la comunitat sigui o no sigui cristiana.
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SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 18, a les 9: família Mir
Marsal. Dimarts 19, a les 9: Joan
i Carme Masoliver. Dimecres 20,
a les 9. Dijous 21, a les 9: família
Juvanteny. Divendres 22, a les 9:
en acció de gràcies. Dissabte 23,
a les 20. Diumenge 24, a les 12:
Joan Caballeria Roma; Eudald Estrada (Sgda. Fam).
PREGÀRIA DE VESPRES
Recordem que cada dia a les 8 del
vespre hi ha la pregària de Vespres, llegim les lectures de la missa
del dia i els qui volen poden rebre
l’Eucaristia.

les 19. Dissabte 23, a les 18: família Parrés Parramon. Diumenge
24, a les 8, missa a Sant Jaume. A
les 10: Jaume Crespi.
EXÈQUIES
Dora Gómez Pardo (79 anys) Av.
de Roma, 101.
Ángela Baena Ruiz (85 anys) Residència Can Planolas, Roda de Ter.
Josep Colomé Coma (78 anys) C/
Miralles, 12.
Concepció Terricabras Pigrau (87
anys) C/ sant Domènec.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 23, a les 19: en acció de
gràcies a sant Antoni. Diumenge
24, a les 11: Joan Puigoriol i família.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 18, a les 19. Dimarts 19, a
les 19. Dimecres 20, a les 19. Dijous 21, a les 19. Divendres 22, a

APLEC DE SANT JAUME
24 de juliol
A les 7:45: Repic de les campanes.
A les 8:00: Missa solemne.
Descoberta de les plaques
A les 9:30: Esmorzar popular
Xocolata desfeta i entrepà de botifarra amb beguda a escollir.
Concert interpretat per Àngela Español i Laia Puig a l’Era de Sant
Jaume.
La gran rifa solidària.
Important: tothom s’ha de portar la
tassa per la xocolata.

