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UNA ENTITAT DEL MUNICIPI VA REHABILITAR DURANT UNS ANYS I FINS A ACABAR-HO LA CAPELLA I LA CASA DE L’ERMITÀ

Anglès celebra avui l’Aplec de Santa
Bàrbara que data del segle XVIII

En poc temps es van formar els
primers grups de treball, i durant
els primers anys, cada 15 dies, tots
els dissabtes i els diumenges més
de 30 persones pujaven a l’ermita
per realitzar feines de rehabilitació. Amb els anys, s’ha aconseguit
recuperar la capella i la casa de l’er-

mità. Actualment es disposa d’un
refugi lliure condicionat amb llar
de foc i taules per tots aquells excursionistes interessats a utilitzarlo. L’ermita també està completament restaurada i hi ha un refugi
tancat que es pot utilitzar amb
prèvia sol·licitud. Segons l’entitat,
la feina realitzada ha estat possible gràcies a diferents voluntaris i
professionals que hi han treballat
de manera completament desin-

teressada. Afegeixen que la col·laboració econòmica dels socis també ha estat molt important, atribueixen l’alt grau de participació
al bon ambient que s’ha aconseguit crear al llarg dels anys, que ha
agrupat gent de totes les tendències vers un objectiu comú.
L’any 2000 els treballs ja estaven
gairebé enllestits i, des de llavors,
l’entitat s’ha dedicat a feines de
manteniment i de recuperació de
diversos espais de la zona: la Font
dels Gossos, l’era de davant la casa
de l’ermità... Des de l’entitat també es recalca l’aportació de diferents artistes, com pot ser la del
cellerenc Ramon Ripoll que va elaborar la talla de l’altar, la del gironí Miquel Solís que va pintar un
quadre on apareix la imatge de
Santa Bàrbara amb un grup de voluntaris que treballa en les obres
de reconstrucció de la façana de
l’ermita o els vitralls que Dolors
Vallbona i les seves alumnes van
elaborar expressament pera l’ocasió. Com cada any, l’aplec de Santa Bàrbara compta amb els actes
tradicionals com pot ser la proclamació de l’ermità de l’any (acte
simbòlic on s’atorguen les claus de
l’ermita a una persona que hagi
destacat per l’esforç que ha destinat en la recuperació de l’espai)
o la popular fideuà. A les 8 del matí
hi haurà la pujada a peu des
d’Anglès i un ofici solemne. A l’ermita, i ja a la tarda, sardanes. Les
cançons d’Àngel Daban posaran
punt i final a la diada.

familiar. A la flamant Biblioteca Comarcal de Blanes, aquesta activitat
no podia faltar. Des de la seva inauguració, fa més d’un any, s’hi ha dut
a terme amb certa regularitat i amb
més o menys èxit de públic (hi fa molt
la proximitat d’una escola, i l’horari, però també depèn de factors climatològics i ambientals). Per a un
bon i fluït desenvolupament de l’activitat, però, cal que s’estableixi una
harmonia entre els diferents elements
humans que hi intervenen, a saber:
d’una banda, els professionals conta-contes i el personal bibliotecari;
d’una altra, els nens i nenes, que se
suposa són la part més interessada;
en tercer lloc, i complementàriament,
els pares o mares que acompanyen
la mainada, i que de vegades la hi

porten com qui els deixa al parc o a
la guarderia, i se’n despreocupen. Fa
poc, un dimarts a la tarda, amb la
sala plena de nens i mares, el contacontes de torn, davant del xivarri regnant i de la poca atenció que se li
prestava, va interrompre el conte que
estava explicant, va recollir els estris i va marxar enfadat, deixant amb
un pam de nas els pocs que se l’escoltaven de debò. Potser amb aquest
gest irat, poc pacient, no va actuar
del tot correctament; però tampoc
no se’l pot culpar. Al cap i a la fi tothom desitja desenvolupar la seva feina en condicions. La culpa de la situació més aviat hauria de recaure
en les mares xerrameques, en els fills
maleducats i en el personal bibliotecari incapaç de mantenir l’ordre i

el silenci. No és fàcil assolir un equilibri entre els diferents elements, però
s’ha d’intentar. En aquest sentit s’hi
han d’esforçar tant els uns com els
altres. Malgrat la bona voluntat per
part de la direcció, la biblioteca, quant
a organització i relacions públiques,
no funciona tan òptimament com
caldria desitjar. Molts són els usuaris que se n’han queixat. Hem de
suposar que les persones que hi treballen són suficientment qualificades i competents per exercir el seu
càrrec amb professionalitat i responsabilitat. Però també els usuaris,
o acompanyants dels usuaris, han de
saber correspondre a aquest servei
amb educació i decor. O és que tenim intencions de tornar a la selva
d’on provenim?
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ANGLÈS

Anglès celebra avui l’aplec de
Santa Bàrbara. Antigament l’aplec
era una de les festes religioses més
importants de la contrada. Es té
constància que es va celebrar per
primera vegada al segle XVIII però
amb els anys s’ha anat variant l’enfocament i s’ha convertit en una
de les sortides de muntanya que
aplega més nombre de persones.
La particularitat més destacada
d’aquest cim de les Guilleries és
la recent restauració de l’ermita i
la casa de l’ermità, que estan situats just al capdamunt de la muntanya.
Des de fa aproximadament 9
anys, l’entitat Amics de Santa Bàrbara s’encarrega de portar a terme
els treballs de restauració i també
d’organitzar l’aplec anual. Aquest
col·lectiu no forma part de cap
moviment religiós, però ha tingut
des de la seva constitució la finalitat de la rehabilitació i manteniment d’un lloc destinat al culte.
L’entitat es defineix com «un
col·lectiu obert, on tant tenen cabuda els que en formen part moguts per la fe i les creences religioses
com els que hi participen per la
fascinació que els produeix la natura». La seva creació va sorgir a
proposta d’un grup de persones,
antigament vinculades a l’Escoltisme d’Anglès (entitat que ja als
anys 70 va fer un primer intent
de reconstrucció de l’ermita). Pri-

Aplec de Santa Bàrbara. Una imatge de l’espai amb l’ermita totalment rehabilitada.

mer es va redactar un projecte tècnic a càrrec de l’arquitecte Xavier
Espona, membre de la junta de
l’entitat. A l’any 1995, durant la
Fira de Sant Antoni de la població, es va exposar públicament i es
va fer una crida per aconseguir socis que ajudessin a tirar endavant
el projecte. Segons els mateixos
membres de l’entitat, el resultat va
ser sorprenent, ja que es va arribar a aconseguir que prop de 300

persones col·laboressin en la iniciativa.
La rehabilitació

OPINIÓ

FRANCESC FÀBREGA

L’hora del xivarri
hora del conte és una de
les activitats d’animació
cultural més antigues i
arrelades que ofereix –o que pot
oferir, i és convenient que ofereixi– la biblioteca, des de la seva
secció infantil, als usuaris (reals
i potencials) més petits: bàsicament nens i nenes prelectors o neolectors. Les seves característiques
qualitatives i quantitatives poden
variar, però sol consistir en l’explicació-representació de contes
a càrrec de professionals. L’ob-

L’

jectiu principal és estimular i familiaritzar la canalla amb el món dels
llibres i de la narració oral, de la fantasia, de la imaginació, de la cultura,
amb tot el que aquesta temuda paraula comporta. Tot això, d’acord
amb les directrius d’organismes com
la UNESCO i la IFLA, segons els quals
la biblioteca pública té la missió explícita (i l’obligació moral implícita) de crear i consolidar els hàbits
de lectura en les criatures, tot complementant la formació escolar reglada i l’educació global en l’entorn
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La benedicció de roses i una missa
centraran l’Aplec de Sant Ponç
DdeG
TORDERA

Tordera es prepara per celebrar, un any més, la diada de
Sant Ponç del proper 11 de
maig. Com cada any, la comissió de festes està organitzant els
actes tradicionals de la festa local que donaran cita a milers de
torderencs als voltants del paratge de l'ermita.
Els actes començaran a dos

quarts de dotze del matí amb l’arribada dels gegants de Tordera fins
a l'ermita de Sant Ponç. A les dotze del migdia hi haurà la tradicional benedicció de les roses, seguidament es farà l'Ofici Solemne
amb l'acompanyament de la Cobla Costa Daurada, la processó per
l'esplanada de l'ermita amb la participació de la Colla de geganters
i grallers de Tordera i el cant dels
goigs de Sant Ponç. A la una hi
haurà la interpretació de tres sar-

danes i a les dues tindrà lloc l'arrossada popular. A partir de dos
quarts de cinc de la tarda tindran
lloc l'acte litúrgic de la celebració
de la paraula i seguidament activitats infantils a l'esplanada de l'ermita. A les cinc de la tarda hi haurà
una nova audició de sardanes amb
les cobles Costa Brava i la Flama
de Farners. Com cada any, la Comissió de Festes recorda que en
compliment de la normativa vigent no està permès fer foc al bosc.

